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TEGEN IBCLC’s OPGELEGDE SANCTIES  

 

Overeenkomstig de Tuchtprocedure van de IBLCE behoudt de IBLCE zich het recht voor om over te 

gaan tot openbare kennisgeving van de volgende sancties die opgelegd kunnen worden aan IBCLC’s: 

 

Permanente intrekking van de certificering: De IBCLC-certificering voor 

personen is permanent ingetrokken. Zij zijn permanent uitgesloten van 

aanvragen voor herstel van de certificering als Internationaal gecertificeerd 

lactatiekundige. 

 

Opschorting van certificering: De IBCLC-certificering voor personen wordt 

voor een bepaalde periode opgeschort. 

 

Openbare berisping: De IBLCE doet een openbare kennisgeving van 

schriftelijke berispingen aan IBLCE-gecertificeerden. 

 

De volgende sancties hebben betrekking op de Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE per 

1 november 2011, gewijzigd september 2015 

 

Openbare berisping in 2021: Xiaoting Tian 田晓婷 uit Shanghai, China: met ingang van 19 maart 

2021. De IBLCE constateerde dat Mw. Tian de principes 2.5 “Intellectueel eigendomsrecht 

respecteren” en 6.1 “Zich als professionele gezondheidswerker eerlijk en rechtvaardig gedragen” van 

de Gedragscode voor IBCLC’s (Code for Professional Conduct, CPC) heeft geschonden. De IBLCE 

ontdekte dat Mw. Tian na het examen informatie over verschillende IBCLC-examenvragen had 

doorgegeven. De IBLCE legt openbare berisping als sanctie op en eist dat verweerder minimaal vier 

(4) uur permanente educatie volgt met betrekking tot de Gedragscode voor IBCLC’s, ethiek en/of 

intellectueel eigendom.  

 

Bovendien mag Mw. Tian zich overeenkomstig het beveiligingsbeleid van de IBLCE voor een 

bepaalde periode niet opnieuw aanmelden voor de IBCLC. 

 

Openbare berisping in 2019: Cassandra Romero-Schroeder uit Riverside, California: met ingang 

van 14 december 2019. De IBLCE constateerde dat Mw. Romero-Schroeder in overtreding was van 

principes 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 6.1 en 7.4. van de Gedragscode voor IBCLC’s. Mw. Romero-Schroeder 

hield zich via haar Facebook-ondersteuningsgroep voor borstvoeding niet aan de verplichting van de 

IBCLC om zorg te bieden die tegemoet komt aan de individuele behoeften van cliënten, die cultureel 

aanvaardbaar is en ondersteund wordt door het best beschikbare bewijs; om te werken binnen de 

grenzen van het praktijkkader; om samen te werken met andere leden van het gezondheidsteam om 

een eenduidige en uitgebreide zorg te leveren; om aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor 

persoonlijk gedrag en handelen en om niet hebben gehandeld in overeenstemming met de Regeling 

voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk. Mw. Romero-Schroeder moet informatie verwijderen 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/01/IBLCE_Disciplinary_Procedures_JULY2019_FINAL.pdf
https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/Code-of-professional-conduct.pdf
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die niet op empirisch materiaal is gebaseerd van haar Facebook-ondersteuningsgroep voor 

borstvoeding of/en buiten het werkterrein van het Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde 

lactatiekundigen IBCLC’s valt. Verweerder wordt verwezen naar het Advies: Professionalisme in het 

tijdperk van sociale media van de IBLCE voor bestudering en professionele educatie. 

 

Opschorting van certificering in 2019: Brittany Maalona uit Californië, VS: permanente 

opschorting met ingang van 19 april 2019. Mw. Maalona werd door het Hooggerechtshof van de staat 

Californië veroordeeld wegens verduistering door een werknemer en kreeg een proeftijd van vijf jaar 

en een gerechtelijk bevel tot terugbetaling. Toen ze werkte als manager en lactatiekundige en onder 

supervisie was voor het verwerven van lactatiespecifieke klinische ervaringsuren voor haar IBCLC 

Leerweg 1-aanvraag, eigende Mw. Maalona zich middelen toe die werden ontvangen als betaling voor 

het verlenen van diensten die werden uitgevoerd namens het borstvoedingscentrum, dat eigendom is 

van de IBCLC. Mw. Maalona heeft in 2017 haar veroordeling voor een misdrijf niet gemeld, wat een 

verplichting is krachtens het Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen IBCLC 

van de IBLCE. De IBLCE-certificering van Mw. Maalona wordt voor onbepaalde tijd opgeschort, 

totdat ze kan aantonen dat haar proeftijd is beëindigd en zij de volledige restitutie en gerechtskosten 

heeft betaald en totdat zij in staat wordt geacht terug te keren naar de praktijk van lactatiekundige, te 

bepalen door de IBLCE. Het IBLCE-panel Ethiek en Tuchtzaken heeft permanente educatie met 

betrekking tot beroepsethiek aanbevolen. Mocht Mw. Maalona de certificering willen aanvragen op 

een moment waarop ze niet langer geschorst is, dan moet ze aantonen dat ze voldoet aan alle dan 

geldende vereisten voor certificering. Mw. Maalona moet alle documentatie overleggen die de 

voltooiing van de leerweg vereisten aantoont. De IBLCE zal van Mw. Maalona eisen dat ze volledig, 

nauwkeurig en tijdig bewijs levert van opleiding, tewerkstelling, cursussen en bewijs van alle initiële 

geschiktheidsvereisten. Als zij dit niet doet zal dit tot gevolg hebben dat haar geweigerd wordt deel te 

nemen aan het IBCLC-examen en/of leiden tot disciplinaire maatregelen in overeenstemming met de 

Gedragscode. Mw. Maalona moet gedurende de opschorting de IBCLC-certificering van websites, 

sociale mediaplatforms en alle andere materialen verwijderen. 

 

Opschorting van certificering in 2019: Ming-Zhu Dong 董明珠 uit Dalian, China: opschorting 

voor één jaar, met ingang van 2 maart 2019: De IBLCE concludeerde dat het gebruik door Ming-Zhu 

Dong van niet-standaard terminologie met betrekking tot borstmassage om moedermelk uit diepe 

reservoirs te verwijderen, niet wordt ondersteund door wetenschappelijk bewijs en niet voldoet aan de 

verplichting van IBCLC’s om zich te houden aan de norm van redelijke zorg. De IBLCE constateerde 

ook dat Ming-Zhu Dong bij het promoten van haar borstmassage-activiteiten op sociale media geen 

onafhankelijk oordeel weergaf, belangenverstrengeling niet vermeed en persoonlijke integriteit niet 

handhaafde en concludeerde dat Ming-Zhu Dong bij het promoten van haar borstmassagebedrijf niet 

voldeed aan de professionele normen die van een IBCLC bij het gebruik van de IBCLC-certificering 

verwacht mocht worden. Ming-Zhu Dong moet de IBCLC-certificering van websites, sociale-

mediaplatforms en alle andere materialen voor de duur van de schorsing verwijderen en bij niet-

naleving behoudt het panel Ethiek en Tuchtzaken zich het recht voor om de sanctie op te leggen of te 

wijzigen, inclusief een sanctie van schorsing voor onbepaalde tijd of intrekking van de certificering. 

(Vervolgopmerking: De certificering van deze persoon is verlopen op 31-12-19.) 

 

Opschorting voor onbepaalde tijd in 2019 en daarna permanente intrekking van de certificering 

in 2020: Robin Hunter Serro van Virginia VS kreeg oorspronkelijk een opschorting voor 

onbepaalde tijd met ingang van 19 januari 2019. De IBLCE concludeerde dat Mw. Serro in 

overtreding was van het CPC-principe 2.3 “Aansprakelijk en verantwoordelijk voor persoonlijk 

gedrag en handelen”; principe 5.3 “Zich vrijwillig terugtrekken van professioneel handelen als de 

IBCLC fysieke of mentale belemmering heeft die schadelijk voor cliënten zou kunnen zijn.”; principe 

6.2 “Zich vrijwillig terugtrekken van professioneel handelen als de IBCLC zich heeft ingelaten met 

middelenmisbruik dat het handelen van de IBCLC zou kunnen beïnvloeden”; en principe 8.2.2. 
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“Ermee instemmen dat een overtreding van de GC iedere zaak omvat waarin de IBCLC gestraft is 

door een staat, provincie of andere regeringsinstantie en ten minste één van de gronden voor de straf 

overeenkomt of grotendeels overeen komt met deze GC principes”. Mw. Serro stemde in met een 

Toestemmingsbevel, waar het publiek kennis van kan nemen, van de Virginia Board of Nursing, 

waarin Mw. Serro toegaf dat ze de toepasselijke wetgeving in Virginia had geschonden, waaronder 

middelenmisbruik, wat resulteerde in de schorsing voor onbepaalde tijd van haar vergunning om het 

beroep van verpleegster uit te oefenen. Mw. Serro kan in de toekomst alleen de IBLCE-certificering 

aanvragen als aan de vaste voorwaarden wordt voldaan. Mw. Serro moet de IBCLC-certificering van 

websites, sociale mediaplatforms en alle andere materialen verwijderen voor de duur van de 

opschorting. 

Vervolgopmerking: Met ingang van 10 november 2020 wordt de certificering van Mw. Serro 

permanent ingetrokken en ze kan mogelijk ook in de toekomst niet in aanmerking komen voor 

IBCLC-certificering. Alle certificeringen of andere materialen die door de IBLCE gevorderd worden, 

moeten terstond aan de IBLCE worden geretourneerd. De IBLCE constateerde dat Mw. Serro niet had 

voldaan aan de voorwaarden van de sanctie van onbepaalde schorsing opgelegd door het panel Ethiek 

en Tuchtzaken. De IBLCE ontdekte dat Mw. Serro zich niet had gehouden aan de Gedragscode voor 

IBCLC’s, want ze verspreidde informatie die de volksgezondheid en veiligheid in gevaar bracht en ze 

reageerde niet op tal van berichten als onderdeel van het proces van Ethiek en Tucht, in strijd met 

principe 8 “Zich te schikken naar de disciplinaire procedures van de IBLCE” 

 

Openbare berisping in 2016: Jennifer Tow uit Connecticut VS en Frankrijk: met ingang van 

27 april 2016 voor het geven van aanbevelingen die niet gebaseerd zijn op het best mogelijke 

empirische materiaal (principe 1.2 van de Gedragscode van kracht vanaf 1 november 2011), voor het 

functioneren buiten het praktijkkader door het geven van adviezen op basis van foto's zonder de 

medische voorgeschiedenis te controleren of een onderzoek uit te voeren (principe 2.1 van de 

Gedragscode, van kracht vanaf 1 november 2011), voor het bekendmaken van persoonlijke en privé-

informatie in een niet-persoonlijke omgeving buiten het gezondheidsteam van de cliënt om (principe 

3.1 van de Gedragscode, van kracht vanaf 1 november 2011). De raad van beroep bevestigde de 

sanctie van een openbare berisping op deze gronden, zoals bepaald door het panel hieronder, en 

moedigt de gecertificeerde sterk aan om op het gebied van deze overtredingen van de Gedragscode 

5 CERP-studiepunten te behalen of een andere training te volgen en binnen één jaar een bewijs van de 

voltooide training te overleggen aan de IBLCE.  

 

De volgende sancties hebben betrekking op de Ethische code voor IBCLC’s van de IBLCE, 

ingangsdatum 1 december 2004. 

 

Openbare berisping in 2010: Christine Percy uit New South Wales, Australië: Met ingang van 

20 maart 2010 voor het herhaald niet voldoen aan 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. Het panel 

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. Pas na ontvangst van het antwoord van mw. Percy kan het panel Ethiek en 

Tuchtzaken haar onderzoek voortzetten. Als het panel na onderzoek opnieuw oordeelt dat er een 

gerede aanleiding bestaat voor een tuchtmaatregel,moet Mw. Percy volledig meewerken aan de door 

het panel aangegeven tuchtprocedure. 

 

Openbare berisping in 2009: Pamela Hirsch uit Illinois, VS: met ingang van dinsdag 8 september 

2009 voor het herhaald niet voldoen aan de disciplinaire procedure van de IBLCE. Mw. Hirsch 
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weigerde consequent schriftelijk te antwoorden op een klacht die tegen haar was ingebracht, waardoor 

haar IBCLC-certificering is opgeschort totdat het panel Ethiek en Tuchtzaken van de IBLCE van 

verweerder 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 IBLCE-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. Pas na ontvangst van haar antwoord kan het panel Ethiek en Tuchtzaken verder gaan 

met het onderzoek. Verder dient de aangeklaagde persoon, als het panel 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. 

 

Permanente intrekking van de certificering in 2005: Heasook Kim uit Seoul Korea en Californië 

VS: met ingang van 24 februari 2005 voor ernstige en herhaalde inbreuken op de beveiliging 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. 

  

Permanente intrekking van de certificering in 2002: Chris Haffner-Eaton uit Oregon, VS: met 

ingang van 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.  

 


