Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
De term “borstvoedingsconsulent” (“breastfeeding support counsellor”) wordt door de
IBLCE gebruikt voor personen die op een van de volgende wijzen ervaring met
lactatiekundige zorg opdoen:
 erkende borstvoedingsconsulenten die als vrijwilliger actief zijn bij organisaties als
La Leche League Leaders en Australian Breastfeeding Association Counsellors,
 borstvoedingsconsulenten die als betaalde medewerker of als vrijwilliger
werkzaam zijn binnen een gezondheidszorgorganisatie, zoals een ziekenhuis,
geboortecentrum of een lokale kliniek.
Een organisatie van borstvoedingsconsulenten dient het volgende aan te bieden:
 gestructureerde trainingsprogramma’s voor hun consulenten, waarin een
alomvattende opleiding op het gebied van borstvoeding en lactatiemanagement
is opgenomen,
 een ethisch reglement of een code voor professioneel gedrag,
 structureel toezicht voor consulenten, met een adequaat scholingsniveau,
 een programma voor permanente educatie voor consulenten.
De IBLCE erkent dat mogelijk een enkele organisatie van borstvoedingsconsulenten die wel
aan deze criteria voldoet, niet op deze lijst voorkomt.
De volgende organisaties voldoen aan de criteria die zijn opgesteld door de IBCLE voor
erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten.


Alimentación Segura Infantil (ASI)






Ammenet Denmark
Amningshjälpen
Australian Breastfeeding Association
(ABA)
Baby Cafe USA






Cuidiu Ireland
Dr. MILK Physician Mother
Support Network



Ziekenhuis




Kodiak KINDNESS
Kliniek/praktijk voor lactatiezorg

BACE – Nursing Mother’s Council





La Leche League
International (LLLI)

Geboortecentrum





MAMILA

BirthKuwait



Breastfeeding Mothers’
Support Group – Singapore



Mom2Mom Global



Mother-2-Mother – Taiwan



Breastfeeding Q&A, UAE



National Childbirth Trust



Breastfeeding USA



Nursing Mothers Alliance



Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.



Nursing Mothers Counsel



Nourri Source



Chocolate Milk Café



Nourri Lait



Lokale kliniek



Nursing Mothers Advisory
Council (NMAC)
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Praktijk/ kantoor
eerstelijnsarts





The Breastfeeding
Association of Trinidad
and Tobago

Sisters Who Breastfeed
(SWB)



Zulazu-Beit Daniel

Als u werkt of als vrijwilliger actief bent binnen een organisatie die niet op deze lijst staat,
wordt u verzocht contact op te nemen met het IBLCE-kantoor dat actief is in het land waar u
woont door gebruik te maken van het formulier dat beschikbaar is op de contactpagina van
de IBLCE-website.
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