INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS® (IBLCE)
STANDPUNT - FRENULOTOMIE
De IBLCE heeft meerdere vragen ontvangen over de geschiktheid van een International Board
Certified Lactation Consultant® (Lactatiekundige) om een frenulotomie uit te voeren. Zoals
gebruikelijk is bij certificerende instellingen heeft de IBLCE besloten een standpunt over dit
onderwerp uit te brengen.
Frenulotomie is een chirurgische ingreep dat gebruikt wordt om een te korte tongriem op te
heffen in die gevallen waarbij de tong of de lip een beperkte mobiliteit heeft. Om problemen bij
borstvoeding te verhelpen wordt, in het geval van een te korte tongriem, weefsel onder de baby’s
tong doorgesneden. Een frenulotomie wordt meestal uitgevoerd door een (BIG) geregistreerde
gezondheidsmedewerker. Frenulotomie wordt niet uitdrukkelijk vermeld in de IBLCE Scope of
practice (IBLCE werkzaamheden) of in de Clinical Compentencies (Klinische Competenties) voor
lactatiekundigen. De Scope of Practice geeft aan dat gecertificeerde lactatiekundigen verplicht
zijn om de normen van het lactatiekundige beroep te handhaven binnen de wettelijke kaders
vastgesteld in de geopolitieke regio waarin ze werken. Daarom zijn lactatiekundigen niet bevoegd
om een frenulotomie uit te voeren tenzij ze in het bezit zijn van een aparte bevoegdheid hiervoor.
Maar de IBLCE kan het uitvoeren van frenulotomie niet verbieden in landen of rechtsgebieden
waar het wel is toegestaan dat beroepsbeoefenaars de procedure uitvoeren. Gezien dit gegeven is
de vraag naar voren gekomen of het uitvoeren van een frenulotomie onder de tuchtprocedure valt
van de IBLCE Code of Professional Conduct (IBLCE Beroepscode).
Gezien de ernst en mogelijke gevolgen van deze kwestie, die nog ingewikkelder gemaakt wordt
door de wereldwijd verspreide aanwezigheid van lactatiekundigen, heeft de IBLCE de materie
onderzocht en advies gevraagd aan betrokken beroepsbeoefenaars en toezichthouders. In de
Verenigde Staten bijvoorbeeld mag alleen een (BIG) geregistreerde gezondheidsmedewerker een
frenulotomie uitvoeren. Tevens heeft de IBLCE recent een richtlijn van het Ministerie van
Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk ontvangen waarin aangegeven wordt dat een
frenulotomie alleen zou mogen worden uitgevoerd door een (BIG) geregistreerde
gezondheidsmedewerker die daartoe opgeleid is. Het is niet doeltreffend om de regelgeving in alle
landen en rechtsgebieden waar lactatiekundigen werkzaam zijn onder de loop te nemen. Het is
ook niet mogelijk voor de IBLCE om een allesomvattende verklaring uit te brengen over de
toelaatbaarheid van het uitvoeren van frenulotomiëen door lactatiekundigen omdat er potentieel
veel verschillen zijn tussen de wet- en regelgeving in de diverse landen en rechtsgebieden.
De toelaatbaarheid van het uitvoeren van een frenulotomie door een lactatiekundige is dus
afhankelijk van zijn of haar beroepskwalificaties die wettelijk geregistreerd zijn in het land of
rechtsgebied waarin de hij of zij werkzaam is. Het is dan niet een kwestie voor de tuchtprocedure
van de IBLCE Code of Professional Conduct, tenzij het uitvoeren van een frenulotomie niet
erkend is of toegestaan wordt in een bepaalde land of rechtsgebied. In het geval het niet wordt
toegestaan dat lactatiekundigen de procedure, in bepaalde landen of rechtsgebieden, uitvoeren
dan valt de procedure ogenschijnlijk buiten de werkgebied van de lactatiekundige. Dan is het
mogelijk dat het uitvoeren van een frenulotomie wel onder de tuchtprocedure van de IBLCE valt.
In het geval van een klacht verwacht de IBLCE dat ze informatie ontvangt over de wettelijkheid
en toelaatbaarheid van de procedure in de desbetreffende land of rechtsgebied. Zulke klachten
moeten tot in detail de eisen en bijbehorende procedures van de IBLCE Code of Professional
Conduct volgen. Vragen hierover kunnen gesteld worden aan de IBLCE International office via email: international@iblce.org

