IBLCE-advies met betrekking tot Telegezondheid

Achtergrond
In het bijzonder gezien COVID-19 heeft de IBLCE® verschillende vragen ontvangen over
het verlenen van lactatieadviesdiensten via telegezondheid, en of dergelijke diensten kunnen
worden aangeboden in overeenstemming met de IBCLC-praktijk.
Praktijkgidsen zijn het Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen
(IBCLC®) (verspreiding en ingangsdatum 12 december 2018), de Gedragscode voor IBCLC's
(van kracht vanaf 1 november 2011 en bijgewerkt in september 2015), en de Klinische
competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen
(IBCLC’s) (verspreiding en ingangsdatum 12 december 2018). Zoals gebruikelijk is bij
certificeringsinstanties over belangrijke zaken brengt de IBLCE over deze kwestie een advies uit.
Dit advies is bedoeld als leidraad voor de IBCLC betreffende de beroepspraktijk met betrekking
tot telegezondheid.
Praktijkgidsen voor de IBCLC
Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC®)
(verspreiding en ingangsdatum 12 december 2018)
Internationaal gecertificeerde lactatiekundigen moeten handelen binnen de grenzen van het
Praktijkkader voor IBCLC’s. Dit praktijkkader beschrijft de activiteiten waarvoor
IBCLC-gecertificeerden zijn opgeleid en die de organisatie, welke de certificering verleent, hen
de bevoegdheid geeft uit te voeren. De bedoeling van het Praktijkkader voor IBCLC’s is het
publiek te beschermen door te verzekeren dat alle IBCLC-gecertificeerden veilige, deskundige
en empirisch onderbouwde zorg verlenen. Het Praktijkkader voor IBCLC's is van toepassing in
elk land of elke omgeving waar IBCLC's werkzaam zijn.
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Gedragscode voor IBCLC's (van kracht vanaf 1 november 2011 en bijgewerkt in september
2015)
IBCLC’s hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid om te handelen in overeenstemming
met de Gedragscode zodat de belangen van cliënten zijn verzekerd en het vertrouwen van het
publiek gerechtvaardigd is. De Gedragscode geeft zowel IBCLC's als het publiek de
minimumnormen voor aanvaardbaar gedrag.
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid, bepaalt de Gedragscode uitdrukkelijk dat elke
IBCLC alle toepasselijke wetten zal naleven, inclusief die welke de activiteiten van
lactatiekundigen reguleren.
Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde
lactatiekundigen (IBCLC’s) (verspreiding en ingangsdatum 12 december 2018)
De Klinische competenties omvatten de verantwoordelijkheden/activiteiten die deel uitmaken
van de praktijk van de IBCLC. Het doel van deze Klinische competenties is om het publiek te
informeren over het terrein waarop IBCLC's veilige, deskundige en empirisch onderbouwde
zorg kunnen bieden. De Klinische competenties zijn van toepassing in elk land of omgeving
waar lactatiekundigen IBCLC actief zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de IBCLC werkzaam is
binnen de grenzen van zijn of haar opleiding, expertise, cultuur en omgeving.

Definitie
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert telegezondheid als volgt:
“Telegezondheid omvat het gebruik van telecommunicatie en virtuele technologie om
zorg te verlenen buiten de traditionele gezondheidszorginstellingen. Telegezondheid,
dat alleen toegang tot telecommunicatie vereist, is het meest elementaire element van
‘e-Health’, dat een breder scala aan informatie- en communicatietechnologieën (ICT's)
gebruikt."

De IBLCE zal in het kader van dit advies de definitie van telegezondheid van de WHO
gebruiken.

Advies
Telegezondheid wordt niet expliciet vermeld in de praktijkgidsen van de IBLCE die
hierboven zijn genoemd. Het Praktijkkader voor IBCLC's geeft aan, dat IBLCEgecertificeerden de plicht hebben om de normen van het IBCLC-beroep te handhaven door
"te werken binnen het wettelijke kader van de respectieve geopolitieke regio's of
omgevingen".
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Telegezondheid is een beschikbare optie voor IBCLC's, op voorwaarde dat het de
beroepsbeoefenaars in een bepaald land of rechtsgebied is toegestaan. Omdat IBCLC’s
momenteel in 122 landen en gebieden aanwezig zijn, is het niet mogelijk om de wetten te
beoordelen van alle landen of rechtsgebieden waar IBLCE-gecertificeerden zich bevinden.
Vanwege mogelijke verschlllen in wet- en regelgeving in verschillende landen of
rechtsgebieden kan de IBLCE dus geen algemene verklaring afgeven omtrent de
toelaatbaarheid van telegezondheid.
Als telegezondheid echter is toegestaan in de jurisdictie waarin een IBCLC werkzaam is, is
telegezondheid in principe een geschikte optie. Behalve de wet- en regelgeving in iemands
specifieke jurisdictie, moet een IBCLC in het bijzonder overwegen hoe zijn/haar
lactatieadviesdiensten via telegezondheid in overeenstemming zijn met de belangrijkste
bepalingen van elk van deze praktijkgidsen, waaronder privacy, vertrouwelijkheid, veiligheid,
beoordeling, geven van voorbeelden en evaluatie van relevante technieken, verstrekking van
empirisch onderbouwde informatie aan cliënten, en een juiste samenwerking met of verwijzing
naar andere gezondheidszorgverleners. Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan
beginsel 3, tweede lid, van de Gedragscode, waarin staat:
“Iedere IBCLC zal afzien van het fotograferen of opnemen (audio of video) van een
moeder en haar kind voor welk doel ook, tenzij de moeder van tevoren schriftelijk
toestemming namens zichzelf en namens haar kind heeft gegeven.”
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