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Praktijkkader voor  
internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC 

 
Lactatiekundigen IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant®) hebben bewezen te 
beschikken over gespecialiseerde kennis en klinische deskundigheid over borstvoeding en menselijke 
lactatie en zijn gecertificeerd door de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen 
(International Board of Lactation Consultant Examiners® IBLCE®). 
 
Dit praktijkkader omvat de activiteiten waarvoor IBCLC-gecertificeerden zijn opgeleid en die zij bevoegd 
zijn uit te voeren. De bedoeling van dit praktijkkader is het publiek te beschermen door te bevorderen 
dat alle IBCLC-gecertificeerden veilige, deskundige en empirisch onderbouwde zorg verlenen. Aangezien 
het om een internationale certificaat gaat, is dit praktijkkader van toepassing in elk land of omgeving 
waar IBCLC-gecertificeerden werkzaam zijn.  
 
IBCLC-gecertificeerden hebben de plicht om de normen van het IBCLC-beroep hoog te houden door: 

• te werken binnen het kader dat is bepaald door de IBLCE-Gedragscode (Code of Professional 
Conduct) en de Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal 
gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC  

• bij het verlenen van zorg aan gezinnen waarin borstvoeding wordt gegeven kennis en praktijk te 
integreren vanuit de disciplines die in het examenmodel van de IBLCE (Exam Blueprint) zijn 
opgenomen 

• te werken binnen het juridische kader van de respectieve geopolitieke regio’s of omgevingen  
• kennis en vaardigheden via permanente educatie te onderhouden 

 
IBCLC-gecertificeerden hebben de plicht om borstvoeding te beschermen, stimuleren en 
ondersteunen door: 

• voorlichting over borstvoeding en menselijke lactatie te geven aan vrouwen, gezinnen, 
gezondheidsdeskundigen en de gemeenschap  

• de ontwikkeling van beleid te faciliteren dat is gericht op het beschermen, stimuleren en 
ondersteunen van borstvoeding  

• borstvoeding te verdedigen als standaard voor het voeden van baby’s  
• holistische, empirisch onderbouwde borstvoedingsondersteuning en -zorg te leveren aan 

vrouwen en hun gezinnen, vanaf de preconceptie totdat de baby van de borst afgaat  
• principes uit de volwasseneneducatie te gebruiken bij het voorlichten van cliënten, 

zorgverleners en anderen in de gemeenschap  
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IBCLC-gecertificeerden hebben de plicht om zorg te dragen voor een deskundige dienstverlening aan 
moeders en gezinnen door:  

• een totaalbeoordeling te maken van moeder, kind en voeding met betrekking tot de lactatie  
• in overleg met de moeder een persoonlijk voedingsplan te ontwikkelen en in de praktijk te 

brengen  
• empirisch onderbouwde informatie te geven over het gebruik door de moeder tijdens de 

borstvoeding van medicijnen (vrij verkrijgbaar of op recept), alcohol, tabak en verdovende 
middelen, en het potentiële effect hiervan op de melkproductie en de veiligheid van het kind  

• empirisch onderbouwde informatie te geven over aanvullende therapieën tijdens de lactatie en 
de mogelijke invloed hiervan op de melkproductie van een moeder en het effect op haar kind  

• culturele, psychosociale en nutritionele aspecten van lactatie te integreren  
• moeders in staat te stellen door hulp en aanmoediging hun borstvoedingstijd tot een succes te 

maken  
• effectieve adviserende vaardigheden te gebruiken tijdens de contacten met cliënten en andere 

zorgverleners  
• de principes van op het gezin gerichte zorg toe te passen en een op samenwerking gebaseerde 

en ondersteunende relatie met cliënten te onderhouden  
  
IBCLC-gediplomeerden hebben de plicht om waarheidsgetrouw en volledig te rapporteren aan de 
moeder en/of de primaire zorgverlener van de zuigeling en aan het zorgsysteem door: 

• alle relevante informatie met betrekking tot de geleverde zorg vast te leggen en, indien vereist, 
gegevens te bewaren gedurende de door de plaatselijke instanties gestelde periode 

 
IBCLC-gediplomeerden hebben de plicht om het vertrouwen van de cliënt te beschermen door:  

• de privacy, waardigheid en vertrouwelijkheid van moeders en gezinnen te eerbiedigen 
 

IBCLC-gediplomeerden hebben de plicht om met de nodige zorgvuldigheid te handelen door:  
• gezinnen te helpen met beslissingen ten aanzien van het voeden van kinderen door informatie 

te geven die empirisch is onderbouwd en vrij van belangenverstrengeling  
• desgevraagd nazorg te verlenen  
• indien nodig cliënten door te verwijzen naar andere zorgverleners en andere maatschappelijke 

instellingen 
• als lid van het gezondheidszorgteam te functioneren en bij te dragen aan een gecoördineerde 

dienstverlening aan vrouwen en gezinnen  
• in wederzijdse afhankelijkheid nauw samen te werken met de andere leden van het 

gezondheidszorgteam  
• een veroordeling wegens een strafbaar feit dat valt onder het strafrecht dat geldt in het land of 

het rechtsgebied waar zij werken en sancties vanuit een andere beroepsorganisatie aan de 
IBLCE te melden  

• IBCLC-gecertificeerden die zich niet aan dit praktijkkader houden te melden bij de IBLCE 
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