Erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten
De term “borstvoedingsconsulent” (“breastfeeding support counsellor”) wordt door de
IBLCE gebruikt voor personen die op de volgende wijzen ervaring met lactatiekundige
zorg opdoen:


Betaalde of vrijwillige borstvoedingsconsulenten die bij de volgende
gezondheidszorgorganisaties werkzaam zijn:
o Ziekenhuis

o Kliniek/praktijk voor lactatiezorg

o Geboortecentrum

o Praktijk/kantoor

o Lokale kliniek
Uren, die op de hierbovengenoemde plaatsen worden verdiend, worden op
uurbasis berekend en kunnen bepaald worden met behulp van het
Berekeningsformulier lactatiespecifieke klinische ervaring.


Erkende borstvoedingsconsulenten die als vrijwilliger actief zijn bij organisaties
die onderstaand met name worden vermeld.
o Voor de uren die tot 1 januari 2022 bij deze organisaties worden verdiend, geldt
de volgende vaste berekening:
 Indien voornamelijk persoonlijke zorg wordt verleend: 500 uur per 12
maanden
 Indien voornamelijk telefonische en/of online zorg wordt verleend: 250
uur per 12 maanden
o De uren die na 1 januari 2022 worden verdiend, worden op uurbasis berekend.
 Voor de aanmelding van examens kunnen deze uren worden gecombineerd
met de uren die in 2021 of eerder volgens de vaste berekening zijn
voltooid, en moeten in totaal ten minste 1000 klinische uren voor
Leerweg 1 bedragen. Ingevolgde de huidige vereisten dient u erop te letten
dat de klinische uren niet van vroegere datum mogen zijn dan vijf jaar voor
de datum van indiening van de aanmelding voor het examen.
 Deze uren kunnen worden berekend met behulp van de
Berekeningsformulier lactatiespecifieke klinische ervaring.

De 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,
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structureel toezicht voor consulenten, met een adequaat scholingsniveau,
een programma voor permanente educatie voor consulenten.

De bovengenoemde gezondheidszorgorganisaties (bijv. ziekenhuis, geboortecentrum,
enz.) en de volgende organisaties voldoen aan de criteria die zijn opgesteld door de
IBCLE voor erkende organisaties van borstvoedingsconsulenten.


Adelante, Red Latina de Salud y
Educación/The Latino Network for
Health and Education



Alimentación Segura Infantil (ASI)



Ammenet Denmark



Amningshjälpen



Association of Breastfeeding
Mothers—ABM, UK



Australian Breastfeeding Association
(ABA)



Chocolate Milk Café



Cuidiu Ireland



Custodi del Femminino



Dr. MILK Physician Mother Support
Network



Forældre og Fødsel Denmark



Kodiak KINDNESS



La Leche League International (LLLI)



Baby Cafe USA



MAMILA



BACE – Nursing Mother’s Council





Birth India

Message—Mother-support-group France for
English speaking mothers



BirthKuwait



Mom2Mom Global



Breastfeeding Association of Taiwan



Momma’s Village--Fayetteville



Breastfeeding For Love Project China



Mother-2-Mother – Taiwan



National Childbirth Trust



Nursing Mothers Alliance



Nourri Source



Nourri Lait



Sisters Who Breastfeed (SWB)



The Breastfeeding Association of Trinidad
and Tobago



Vital Village Network



Zulazu-Beit Daniel



Breastfeeding Mothers’ Support
Group – Singapore



Breastfeeding Network UK



Breastfeeding Q&A, UAE



Breastfeeding Resource Center's
Community Counselors



Breastfeeding USA



Centre de Ressources pour la
Naissance region Mauricie inc.
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De IBLCE begrijpt dat niet elke organisatie van borstvoedingsconsulenten die aan deze
criteria voldoet op deze lijst kan voorkomen. Om meer te weten te komen hoe organisaties
op deze lijst geplaatst kunnen worden, neem contact op met het IBLCE-kantoor dat uw
woonland bedient via de contactinformatie op de IBLCE-website..
De lijst met organisaties wordt regelmatig bijgewerkt. Onderstaand een samenvatting van
de wijzigingen sinds december 2018.
Datum
December 2018

Toegevoegd

Verwijderd
Nursing Mothers
Counsel

Februari 2019

De nieuwe naam van
Nursing Mothers Advisory
Council is Breastfeeding
Resource Center’s
Community Counselors

Juni 2019
Augustus 2019

November 2019

Februari 2020

Andere wijzigingen

Vital Village Network
 Breastfeeding For Love
Project - China
 Association of
Breastfeeding Mothers
Message—Mothersupport-group France
for English speaking
mothers
Breastfeeding Network
UK
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