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IBLCE® Advisory Opinion on Education for IBCLC Eligibility and Recertification (Dutch) 

 

Achtergrond 

 

In de IBLCE® Briefing van augustus 2020 heeft de IBLCE zijn steun bevestigd voor de 

doelstellingen van de Internationale code voor het op de markt brengen van 

vervangingsmiddelen voor moedermelk (International Code of Marketing of Breast-milk 

Substitutes) (1981) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervolgresoluties van de 

Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Assembly - 

WHA). 

 

In deze nieuwsbrief heeft de IBLCE onder andere het volgende verklaard: 

 

Met ingang van 2022 accepteert de IBLCE geen studiepunten die vanaf dat moment 

voor certificering/hercertificering worden behaald bij bedrijven waarvan de producten 

vallen binnen het toepassingsgebied van de Internationale code voor het op de markt 

brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (bijv. zuigelingenvoeding, flesjes 

en spenen), bedrijven voor borstkolven, farmaceutische bedrijven, 

marketingconsulenten voor borstvoeding en babyartikelen zoals tepelcrèmes, 

draagdoeken, kinderwagens, borstvoedingskussens of voedingskrukjes. 

 

Sindsdien heeft de IBLCE een aantal vragen van IBCLC’s en van borstvoeding 

ondersteunende organisaties ontvangen ten aanzien van de plaats in dit beleid van 

organisaties en bedrijven waarvan het handelen niet in strijd is met verplichtingen op grond 

van de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor 

moedermelk van de Wereldgezondheidsorganisatie en vervolgresoluties, maar die wel 

artikelen op de markt brengen zoals tepelcrèmes, draagdoeken, kinderwagens, 

borstvoedingskussens of voedingskrukjes, die kunnen worden gebruikt voor de bevordering 

van of als aanvulling op de ondersteuning en bescherming van borstvoeding. 
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Zoals voor certificeringsinstanties gebruikelijk is bij belangrijke zaken, brengt de IBLCE 

over deze kwestie een advies uit. Dit advies is bedoeld als leidraad voor kandidaten die een 

lactatiespecifieke opleiding volgen welke vereist is om in aanmerking te komen voor de 

IBCLC-certificering, alsmede voor IBCLC’s die een voortgezette opleiding volgen die 

vereist is voor hercertificering als IBCLC. 

 

Advies 
 

De IBLCE heeft de vragen en opmerkingen bestudeerd die hij heeft gekregen naar aanleiding 

van de nieuwsbrief van augustus 2020 met betrekking tot het volgen van onderwijs om in 

aanmerking te komen voor de IBCLC-certificering of voor de hercertificering als IBCLC. Hij 

concludeert dat sommige maatregelen juist zijn, maar herziet het beleid zoals in de IBLCE-

briefing van augustus 2020 is uiteengezet als volgt: 

 

Met ingang van 2022 accepteert de IBLCE geen studiepunten die vanaf dat moment 

zijn verkregen voor het volgen van lactatie-specifiek onderwijs om in aanmerking te 

komen voor de IBCLC-certificering of voor voortgezette opleiding voor de IBCLC-

hercertificering van bedrijven waarvan de producten binnen het toepassingsgebied van 

de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor 

moedermelk vallen (bijv. zuigelingenvoeding, flesjes en spenen). Dit betreft zowel 

fabrikanten, distributeurs en marketeers van dergelijke producten.  

 

Het is de bedoeling van de IBLCE om de doelstellingen van de WHO-code te ondersteunen 

door middel van zijn eigen beleid, maar erkent dat producten zoals tepelcrèmes, draagdoeken, 

kinderwagens, borstvoedingskussens of borstvoedingskrukken niet in strijd zijn met de 

doelstellingen van de Internationale code voor het op de markt brengen van 

vervangingsmiddelen voor moedermelk en vervolgresoluties en dat zij kunnen worden 

gebruikt om borstvoeding te ondersteunen en te bevorderen.  

 

De IBLCE waarschuwt echter ook dat sommige organisaties en bedrijven die hun 

verplichtingen uit hoofde van de WHO-code en/of vervolgresoluties niet nakomen, samen 

met degene die commerciële belangen hebben en mogelijk misbruik kunnen maken van 

kwetsbare gezinnen, soms steeds creatievere tactieken gebruiken bij het op de markt brengen 

van hun producten, bijvoorbeeld door het gebruik van gelieerde “onderwijsinstellingen”, 

onderzoekssubsidies en complexe juridische structuren. 

 

De IBLCE stimuleert alle onderwijsaanbieders om zorgvuldig na te denken over hun 

commerciële relaties en volledig transparant te zijn tegenover hun 

studenten/deelnemers/bezoekers over de omvang en rol van eventuele commerciële relaties 

die zij hebben met fabrikanten of distributeurs van items die onder de WHO-code en 

vervolgresoluties vallen.  
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Personen die werken aan het verkrijgen van de IBCLC-certificering en degenen die de 

IBCLC-certificering hebben, worden aangemoedigd om vragen te stellen aan de aanbieders 

van het onderwijs en om bij twijfel meer informatie in te winnen bij de organisatoren en/of 

sponsors van onderwijsactiviteiten. 

 

Er volgt een bijlage bij dit advies dat illustratieve voorbeelden geeft hoe dit advies moet 

worden geïmplementeerd. 

 
 

Bijlage bij het IBLCE® Advies over het onderwijs voor de 

kwalificering voor en hercertificering van de IBCLC 

 
Voorbeeld 1: Een klein samenwerkingsverband voor borstvoeding, met een beperkt budget, 

organiseert een educatief evenement dat wordt gesponsord door een bedrijf voor borstkolven 

dat ook flesvoeding distribueert. Zonder deze sponsoring kan het samenwerkingsverband de 

sprekers of de kosten van het evenement niet betalen.  

 

Alle educatieve uren die met deze activiteit worden verdiend, tellen NIET mee om in 

aanmerking te komen voor de IBCLC of voor hercertificering, omdat ze worden 

gesubsidieerd door een entiteit die niet voldoet aan de WHO-code. 

 

Voorbeeld 2: Een IBCLC verkoopt in zijn/haar privépraktijk ondersteunende producten voor 

borstvoeding, zoals tepelcrèmes en borstvoedingskussens, die worden vervaardigd en op de 

markt gebracht door bedrijven die voldoen aan hun verplichtingen van de WHO-code en 

vervolgresoluties. De zelfstandige beroepsbeoefenaar biedt ook onderwijs voor IBCLC’s aan.  

 

Het onderwijs kan in dit geval meetellen om in aanmerking te komen voor IBCLC of voor 

hercertificering, omdat de marketing en verkoop van dergelijke producten niet in strijd is met 

de WHO-code; de IBCLC moet dergelijke commerciële relaties echter zowel vóór de 

educatieve sessie als bij het begin van een dergelijke sessie bekendmaken. Om 

bevooroordeling bij gezinnen die borstvoeding geven te minimaliseren, moet de zelfstandige 

beroepsbeoefenaar bovendien schriftelijk meedelen dat zij deze producten beschikbaar stelt, 

maar dat aankoop niet vereist is en zij elders kunnen worden verkregen. 

 

Voorbeeld 3: In een ziekenhuis wordt een gratis training aangeboden en deze wordt 

gesponsord door een onderwijsinstelling die banden heeft met een bedrijf dat niet voldoet aan 

zijn verplichting op grond van de WHO-code en vervolgresoluties. 

 

Dergelijk onderwijs telt niet mee voor het in aanmerking komen voor IBCLC of voor 

hercertificering. 


