
 
 

 
 
 
 

IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens 
 

De Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International Board of 
Lactation Consultant Examiners® (IBLCE)) zet zich in voor de zorg omtrent borstvoeding. In 
dat opzicht ligt het voor de hand dat de IBLCE examenkandidaten die borstvoeding geven de 
mogelijkheid biedt om hun kind te voeden of melk af te kolven tijdens het IBCLC®-examen, 
zonder dat hierdoor het examen wordt verstoord. Hierbij moet worden voldaan aan de eisen 
die IBLCE stelt aan het juiste verloop van het examen. Tegelijkertijd wil IBLCE een goede 
oplossing bieden, zodat examenkandidaten borstvoeding kunnen geven of melk kunnen 
afkolven tijdens het examen. Daarom mag er een pauze worden ingelast na het eerste deel van 
het examen, waarin borstvoeding kan worden gegeven of gekolfd. Er wordt echter geen extra 
examentijd beschikbaar gesteld. Bovendien mogen examenkandidaten niet terugkeren naar 
het eerste deel van het examen, nadat dit is afgerond, ook niet de examenkandidaten die 
borstvoeding hebben gegeven of melk hebben afgekolfd. 
 
Hieronder worden de regels voor de borstvoedings- of kolfpauze in het kort beschreven. 

 
1. Kandidaten die borstvoeding geven, kunnen een verzoek indienen om het 

examenlokaal te mogen verlaten om hun kind te voeden of melk af te kolven tijdens 
het IBCLC-examen. 

2. Dit verzoek dient vooraf bij de aanmelding ingediend te worden en ondersteund te 
worden met schriftelijk bewijs van derden, zoals een kopie van de geboortedatum of 
geschatte geboortedatum van het kind. 

3. De kandidaat dient het examenlokaal te verlaten en haar kind te voeden of melk af te 
kolven in een ruimte die ver genoeg van het examenlokaal is verwijderd, zodat de 
overige examenkandidaten niet afgeleid worden. 

4. IBLCE informeert de kandidaat over het precieze tijdstip van de 
borstvoedingspauze en de wijze waarop vooraf afspraken gemaakt kunnen 
worden met de testafnemer. 

5. Neem contact op met de IBLCE als u borstvoeding geeft of melk afkolft voor een 
meerling. 

6. Degene die belast is met de zorg voor het kind brengt het kind op het vooraf vastgestelde 
tijdstip naar de vooraf vastgestelde pauzeruimte. Met het oog op het juiste verloop van het 
examen mogen kandidaten geen gebruik maken van een mobiele telefoon om te 
communiceren met degene aan wiens zorg het kind is toevertrouwd. Uitsluitend het kind en 
één begeleider mogen samen met de examenkandidaat op het vooraf vastgestelde tijdstip 
in de vooraf vastgestelde ruimte zijn. Houd er rekening mee dat kinderen en hun 
begeleiders niet worden toegelaten tot het examenlokaal. 

7. Borstvoedingspauzes duren 30 minuten. 
8. Er zal geprobeerd worden om een testcentrum dat deze mogelijkheid aanbiedt te 

vinden op de kortst mogelijke afstand van waar de examenkandidaat woont. Het 
kan echter voorkomen dat het testcentrum niet het dichtstbijgelegen centrum is. 
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