De IBLCE behoudt zich het recht voor om als uitkomst van de tuchtprocedure van de IBLCE over te gaan
tot openbare kennisgeving van de permanente intrekking van IBCLC-certificeringen en openbare
berispingen op te leggen aan IBCLC's.

Permanente intrekking van de certificering
De IBCLC-certificering van de volgende personen is permanent ingetrokken. Zij zijn tevens permanent
uitgesloten van aanvragen voor herstel van de certificering als internationaal gecertificeerde
lactatiekundige.

Chris Haffner-Eaton uit Oregon (VS): Geldig vanaf 21 augustus 2002: voor het ontvreemden van
objecten van exposanten op de conferentie van de Internationale associatie van lactatiekundigen in
Acapulco (Mexico) in juli 2001.

Heasook Kim

uit Seoul (Korea) en Californië (VS): Geldig vanaf 24 februari 2005: voor ernstige en

herhaalde inbreuken op de veiligheid van het internationale IBLCE-examen. Mw. Kim gaf toe, dat ze
foto’s die waren gebruikt tijdens de IBLCE-examens van 1999, 2000, en 2001 had gekopieerd en had
overgezet op dia’s en deze had bewaard voor eigen gebruik.
*******************************************************************************************************************

Openbare berisping
Pamela Hirsch uit Illinois (VS): Geldig vanaf 8 september 2009: voor herhaalde inbreuken op de
disciplinaire procedure van de IBLCE. Mw. Hirsch weigerde consequent schriftelijk te antwoorden op een
klacht die tegen haar was ingebracht, waardoor haar IBCLC-certificering is opgeschort totdat de
Commissie Ethiek en Tuchtzaken van de IBLCE van de aangeklaagde persoon een schriftelijk antwoord
ontvangt waarin wordt ingegaan op de aanklachten en de aanklachten naar tevredenheid zijn opgelost.
Als mw. Hirsch haar IBCLC-certificering vrijwillig opgeeft en vervolgens een aanvraag doet voor herstel
van haar IBCLC-certificering, dient zij te voldoen aan artikel XXVIII, sectie B van de tuchtprocedure d.d.
1 januari 2007. Dat houdt in dat zij volledig moet meewerken aan de procedure ethiek en tuchtzaken door
de klacht te beantwoorden. Slechts na ontvangst van haar antwoord kan de Commissie Ethiek en
Tuchtzaken verder gaan met haar onderzoek. Verder dient de aangeklaagde persoon, als de commissie
na onderzoek opnieuw oordeelt dat er een gerede aanleiding voor de klacht bestaat, volledig mee te
werken aan het disciplinaire procedure zoals beschreven in de tuchtprocedure van de IBLCE d.d.
1 januari 2007.

Christine Percy uit New South Wales (Australië): Geldig vanaf 20 maart 2010: voor herhaalde
inbreuken op de disciplinaire procedure van de IBLCE. Mw. Percy weigerde consequent schriftelijk te
antwoorden op een klacht die tegen haar was ingebracht. De IBCLC-certificering van mw. Percy verviel in
de loop van het onderzoek van de klacht. De Commissie Ethiek en Tuchtzaken van de IBLCE heeft
bepaald dat het mw. Percy is toegestaan certificering via examinering na te streven. Ingeval zij echter op
deze wijze certificering wenst te bereiken, dient zij volledig mee te werken aan de procedure ethiek en
tuchtzaken door de klacht te beantwoorden die tegen haar was ingediend. Slechts na ontvangst van het
antwoord van mw. Percy kan de Commissie Ethiek en Tuchtzaken haar onderzoek voortzetten. Als de
commissie na onderzoek opnieuw oordeelt dat er een gerede aanleiding bestaat voor een tuchtmaatregel,
moet Mw. Percy volledig meewerken aan de door de commissie aangegeven tuchtprocedure.
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Jennifer Tow uit Connecticut (VS) en Frankrijk: Geldig vanaf 27 april 2016: voor het geven van
aanbevelingen die niet waren gebaseerd op de best mogelijke empirische materiaal (principe 1.2 van de
Code voor professioneel gedrag geldig vanaf 1 november 2011), voor het functioneren buiten het
praktijkkader door op foto’s gebaseerde adviezen te geven zonder de medische voorgeschiedenis te
controleren of een onderzoek uit te voeren (principe 2.1 van de Code voor professioneel gedrag geldig
vanaf 1 november 2011), voor het bekendmaken van persoonlijke en privé-informatie in een nietpersoonlijke omgeving buiten het gezondheidsteam van de cliënt (principe 3.1 van de Code voor
professioneel gedrag geldig vanaf 1 november 2011). De Beroepscommissie bevestigde de sanctie van
openbare berisping op deze gronden zoals bepaald door het panel voor ethiek en tuchtzaken en moedigt
de gecertificeerde sterk aan om op het gebied van deze overtredingen van de Code voor professioneel
gedrag 5 CERP-studiepunten te behalen of een andere training te volgen en binnen een jaar een bewijs
van de voltooide training te overleggen aan de IBLCE.
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