
IBLCE-richtlijnen voor documentatie 

Definitie 
De Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (IBLCE) omschrijft klinische 
documentatie als de schriftelijke, getypte of elektronische informatiedrager betreffende een cliënt 
of groep cliënten, dat gegevens over de verleende zorg bevat. De gegevens over de gezondheid van 
de cliënt kunnen zijn vastgelegd op papieren of elektronische informatiedragers zoals elektronische 
informatiedragers, faxen, e-mails, audio- of video-opnamen, maar kunnen ook foto’s en 
diagrammen zijn. De informatiedrager bevat observaties, beoordelingen, planning, ingrepen, 
evaluaties, uitslag en opvolging. 
De documentatie kan worden gebruikt in juridische procedures. 

 
Basisprincipes 
De basisprincipes van klinische documentatie zijn conform lokale/regionale/provinciale/nationale 
wetgeving. Alle documentatie moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Accuraat, duidelijk, begrijpelijk en beknopt. 

 Actueel.  

 Gedocumenteerd door de zorgverlener zelf. 

 Voorzien van datum en tijd en ondertekend. 

 Leesbaar en onuitwisbaar. 
 Voorzien van afkortingen die erkend zijn binnen de organisatie en/of in overeenstemming 
zijn met wettelijke voorschriften. 

Voorts dient zij aan het volgende te voldoen: 

 Zij moet zodanig worden beheerd dat de vertrouwelijkheid jegens de cliënt en de beveiliging 

van de gegevens worden gegarandeerd.  

 Het is alleen toegestaan om met gebruikmaking van aanvaarde technieken en/of methoden 
de zelfgemaakte vergissingen te corrigeren.  

 

Internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC's) zijn verantwoordelijk voor de zorg 
die zij leveren en daarom voor hun documentatie van klinische gebeurtenissen. Dit is 
vastgelegd in de Code voor professioneel gedrag voor IBCLC's en het Praktijkkader. 

 
Het is belangrijk hierbij op te merken, dat gebrekkige documentatie de basis kan zijn voor 
een disciplinaire klacht tegen een IBCLC en zou kunnen leiden tot een disciplinaire 
maatregel. 

 

Meer informatie 
College of Nurses of Ontario (2008), Documentation, Revised 2008. ()www.cno.org/publications 

 
College of Registered Nurses of British Columbia (2007), Nursing Documentation. 
()www.crnbc.ca/NursingPractice/Requirements.aspx 

 
College of Registered Nurses of Manitoba (2005), Documentation Standards of Practice Application (www.crnm.mb.ca) 

 

Medi-Smart Nursing Education Resources (2005), Do’s and Don’ts of Nursing Documentation retrieved 28-April-09 from 
www.medi-smart.com/documentation.htm 

 
NSW Nurses & Midwives Board Conference papers (2007) 
www.nswnurses.asn.au/multiattachments/15381/DocumentName/Documentation.pdf 

 
Nurses & Midwives Board of Western Australia (2009), Management of Consumer Information and Documentation Guidelines 
www.nmbwa.org.au 
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