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Wat is de IBLCE®? 
IBLCE®, of de ‘International Board of Lactation Consultant Examiners’®, is de onafhankelijke 
internationale certificerende organisatie die de International Board Certified Lactation Consultant® 
(IBCLC®) certificering verstrekt. 
 

Contact Informatie 
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE) 

10301 Democracy Lane, Suite 400 

Fairfax, Virginia 22030-2545   

USA 

Telefoon: +1 703-560-7330 

Fax: +1 703-560-7332 

www.iblce.org 

 

IBLCE heeft kantoren in Oostenrijk, Australië en de Verenigde Staten van Amerika. IBCLC’s kunnen 

contact opnemen met het regionaal kantoor van het land van hun woonplaats via het formulier dat te 

vinden is op de “Contact IBLCE” pagina van de IBLCE website. 

 

Doel van individuele aanvraag en goedkeuring voor CERP’s 
IBCLC’s kunnen scholingsactiviteiten aanbieden die niet van tevoren erkend werden met Coninuing 

Education Recognitions Points (CERP’s). Deze gids is bedoeld om IBCLC’s te helpen inzicht te verkrijgen 

in de drie soorten activiteiten die CERP’s kunnen opleveren: vorming, publicaties en klinische 

observaties. Alle CERP’s die worden toegekend kunnen door IBCLC’s gebruikt worden om te 

hercertificeren. Deze scholingsactiviteiten moeten worden vermeld bij de aanvraag voor hercertificeren 

d.m.v. CERP’s.  

 

Let op: Vorming die in aanmerking komt voor CERP’s moet onderwerpen behelzen die omvat zijn in de 

Detailed Content Outline van de IBLCE 

 

Beschrijving van scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor CERP’s 
Vorming 
De volgende vormingsactiviteiten komen in aanmerking voor CERP’s: 

 Vorming die door een ander bestuur of organisatie is aangewezen voor accreditatie 

o 1 CERP voor elke 60 minuten instructie 

o De eerste keer dat een presentatie wordt gegeven kunnen sprekers CERP’s krijgen 

voor het voorbereiden van de presentatie dat betekent dat IBCLC’s 2 CERP’s 

verdienen voor elke 60 minuten instructie. 

 In service scholing, aangeboden door de werkgever 

o 1 CERP voor elke 60 minuten van deelname 

 Onafhankelijke studiemodules of scholing op afstand goedgekeurd voor scholingspunten door 

een ander bestuur of organisatie 

o CERP’s worden gebaseerd op het aantal gepubliceerde voortgezette scholingspunten  

http://www.iblce.org/
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 Cursussen op HBO/hogeschool of universitair niveau 

o Een maximum van 25 CERP’s voor een semester (10 weken of langer) van een 

specifieke cursus aan een universiteit of HBO/hogeschool instelling als onderdeel van 

een graad/diploma.  

Publicaties 
De volgende publicaties komen in aanmerking voor CERP’s. Alle publicaties moeten als onderwerp 

menselijke lactatie en borstvoeding hebben. Andere onderwerpen komen niet in aanmerking. 

 Hoofdauteur of co-auteur van een artikel, uitreksel of hoofdstuk gepubliceerd in een 

‘refereed journal’* of uitgegeven boek 

o 15 L-CERPs  

 Voltooien van een Master’s thesis en doctoraal proefschrift binnen een met een diploma 

afgerond programma 

o 75 L-CERPs 

 Poster presentatie  

o 5 L-CERPs   

 Ontwikkeling van een video voor professionals in de gezondheidszorg 

o 5 L-CERPs   

 Hoofdauteur of co-auteur van een originele, finale versie van een ziekenhuis protocol of -

beleid 

o 5 L-CERPs   

 

*Refereed journal: Een ‘refereed journal’ is een op papier of op het internet gepubliceerd tijdschrift 

dat gebruik maakt van onafhankelijke recensenten die worden beschouwd als inhoudsdeskundigen 

over het onderwerp. In het geval van artikelen ingediend voor CERP’s, zouden deze recensenten 

deskundig moeten zijn in menselijke lactatie en borstvoeding. Deze deskundigheid kan voortkomen 

uit bevoegdheden, schrijverschap en vermaardheid. Een IBCLC wordt bijvoorbeeld beschouwd als 

een deskundige op het gebied van borstvoeding.  

 

Onafhankelijke recensenten zijn geen leden van de redactie van het tijdschrift, noch zouden zij een 

leidinggevende functie moeten hebben in de organisatie of de vereniging die het tijdschrift uitgeeft. 

Inhoudsdeskundigen zijn professionals die actuele deskundigheid hebben in het werkveld. Bedenk 

dat niet alle artikelen in een ‘refereed journal’ door onafhankelijke inhoudsdeskundigen worden 

beoordeeld. Zo zal bijvoorbeeld een brief aan de redactie of een boekrecensie geen CERP’s 

opleveren. 

 

Klinische observaties 
IBCLC’s die moeten hercertificeren kunnen CERP’s krijgen voor de tijd die zij hebben besteed aan het 

observeren van al eerder gehercertificeerde IBCLC’s.  CERP’s zullen worden toegekend met een ratio 

van één (1) L- CERP voor 120 minuten observatie. 

Let op: De IBCLC die wordt geobserveerd moet op het moment van de observatie een geldig IBLCE 

certificering hebben en zich tenminste één maal hebben gehercertificeerd.  
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Controlevereisten 
IBCLC’s die  worden uitgekozen voor controle, zullen verzocht worden documentatie voor te leggen die 

de scholingsactiviteiten op hun individuele aanvraag van CERP’s bevestigen. Voorafgaand aan het 

oplijsten van hun vormingsactiviteiten moeten IBCLC’s hun documenten verzamelen en voorbereid zijn 

om aan de controlevereisten te voldoen. 

 

 Vorming: De volgende documentatie betreffende vorming zal vereist zijn.  

1. Bewijs van deelname, waaruit duidelijk blijkt dat er punten verworven zijn zoals bvb.:  

 Certificaat van het afronden van voortgezette scholing 

 Officieus afschrift van een HBO instelling/hogeschool of universiteit met behaalde cijfers 

2. Programmaschema waaruit het exacte en totaal aantal minuten instructie blijkt 

3. Gedetailleerde doelen en uittreksels, zoals bvb.: 

 Brochure of syllabus 

 Cursusomschrijving uit een catalogus van instelling of universiteit 

 Inhoudsopgave van een onafhankelijke studiemodule of een kopie van de gehele 

module 

 

Publicaties: De volgende documenten over publicaties moeten worden overlegd en alle 

publicaties moeten menselijke lactatie en borstvoeding als onderwerp hebben. 

 

Artikel, uittreksel of hoofdstuk gepubliceerd in een ‘refereed journal’* of uitgegeven boek 

 Een kopie van het gepubliceerde artikel, uittreksel of hoofdstuk waar de IBCLC punten 

voor vraagt of, als het op het web staat, moeten de URL of het internetadres  

voorgelegd worden. Deze informatie moet duidelijk de volgende gegevens bevatten: 

o de naam van het tijdschrift of boek waarin het artikel, het uittreksel of het 

hoofdstuk is gepubliceerd 

o de datum van publicatie en 

o uw auteurschap 

 Een kopie van de inhoudsopgave van het tijdschrift waaruit uw publicatie blijkt 

 Een kopie van de pagina met redactionele richtlijnen van het tijdschrift, waaronder 

instructies voor auteurs, een lijst van de redactionele recensie commissie en andere 

informatie, waaruit blijkt dat het tijdschrift gerecenseerd wordt. (Zie de definitie van 

‘refereed journal’ elders in deze gids.) 

 

Master’s thesis en proefschrift  

 Uittreksel van de thesis of het proefschrift waaruit het auteurschap van de IBCLC blijkt 

 Kopie van het officiële afschrift waaruit blijkt dat de graad behaald is 

 

Posterpresentatie 

 uittreksel 
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 bibliografie 

 verificatie van de organisatie van het congres/symposium dat de presentatie afgewerkt 

werd door de IBCLC 

 

Video voor professionals  

 inhoud en doelen van de video 

 verificatie van auteurschap 

 

Originele, finale versie van een ziekenhuisprotocol/beleid 

 kopie van het protocol of het beleid 

 verificatie van auteurschap 

 

Klinische observatie: De volgende documentatie over klinische observatie moet worden 

overlegd. De lactatiekundige IBCLC die werd geobserveerd moet op het moment van de 

observatie een geldig IBLCE certificering hebben en zich tenminste één maal hebben 

gehercertificeerd.  

De lactatiekundige IBCLC moet een brief met briefhoofd schrijven die de klinische situaties die 

de IBCLC heeft geobserveerd beschrijft en die de tijd aangeeft die de IBCLC heeft gespendeerd 

aan de observatie van de lactatiekundige IBCLC. De brief zou de volgende informatie moeten 

bevatten: 

o naam van de IBCLC die de klinische observatie heft afgerond 

o datum en tijd van de observatie periode 

o locatie van de observatie periode 

o business card van de lactatiekundige IBCLC of kopie van de ID kaart 

o IBCLC IBLCE ID nummer 

o originele handtekening van de lactatiekundige IBCLC 
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Richtlijnen voor toekenning van CERP’s 
 

Eén CERP is gelijk aan zestig (60) minuten instructietijd in onderwerpen die vermeld staan in de 

IBLCE Detailed Content Outline.  

De volgende tabel geeft enkele richtlijnen voor het toekennen van CERP’s. Voor aanvullende 

informatie of vragen met betrekking tot het toekennen van CERP’s, kan men contact opnemen met 

het regionale kantoor van de IBLCE. 

 
  Detailed Content Outline Discipline Type of CERP to Assign 

Ontwikkeling en voeding  R of L 
R CERP’s als het programma niet specifiek over 
menselijke lactatie of borstvoeding gaat. 

Fysiologie en endocrinologie L 

Pathologie L 

Farmacologie en toxicologie L 

Psychologie, sociologie  en antropologie R or L 
R CERP’s als het programma niet specifiek over 
menselijke lactatie of borstvoeding gaat. 

Educatie en communicatie  L   
 

Wertenschappelijk onderzoek R 

Ethische en juridische onderwerpen E 

Hulpmiddelen en technologie L 

Maatschappelijke gezondheid en  pleitbezorging R or L 
R CERP’s als het programma niet specifiek over 
menselijke lactatie of borstvoeding gaat. 

 
 


