Informatiegids voor de kandidaten
Voor beginnende en herhalingskandidaten kandidaten met een vervallen certificering,
die van plan zijn om het IBCLC-examen aan te vragen

Candidate Information Guide (Dutch)
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I.

Wat betekent IBLCE?

IBLCE®, of de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen®, is de onafhankelijke
internationale certificeringsinstantie die het certificaat van de internationaal gecertificeerd
lactatiekundige® (IBCLC®) verleent.

A.

Contactgegevens

Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, VA 22030-2545
Verenigde Staten
Telefoon: +1 703-560-7330
www.iblce.org
IBLCE beschikt op diverse locaties over een klantenservice. Kandidaten kunnen de locatie bereiken
in hun thuisland via de contactgegevens op de IBLCE-website.
LET OP: Wegens COVID-19 biedt de IBLCE op de website extra mogelijkheden voor het
aanvragen van de IBCLC-certificering en het afleggen van het examen. Bezoek deze website
regelmatig als u zich voorbereidt om een aanvraag voor toelating in te dienen of om het IBCLCexamen in 2022 af te leggen.

B.

Belangrijke data

Ga naar de IBLCE-website voor deadlines qua aanvragen en andere belangrijke datums.

II. Doel van certificering
Doel: Het doel van de IBCLC-certificering is om elke persoon te erkennen die voldoet aan de
vastgestelde criteria die de praktijk normen handhaven en daardoor de openbare bescherming
bevorderen.
Bevolking die wordt gecertificeerd: Een IBCLC is een professioneel lid van het gezondheidsteam die
de inloggegevens heeft verdiend en bijhoudt waarmee kennis en expertise op het gebied van
borstvoedingbeheer en zorg worden geïdentificeerd. Een persoon die de inloggegevens bezit, heeft
aan gedefinieerde deelnamevereisten voldaan en een rigoureus, psychometrisch verantwoord examen
afgelegd. Sinds 1985 heeft het met IBCLC-bewijsmateriaal laten zien dat de IBCLC, als beoefenaar,
over de vereiste kennis beschikt om:
4
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•

Te pleiten voor en voorlichting geven over borstvoeding als een vereiste voor de wereldwijde
volksgezondheid

•

Het bieden van leiderschap voor de samenleving, van gemeenschappen tot beleidsmakers

•

Het bevorderen van omgevingen die borstvoeding ondersteunen

•

Het faciliteren van een optimale borstvoedingservaring voor gezinnen

•

Het identificeren en beheren van lactatiekwesties met scherpzinnigheid

De IBCLC werkt onafhankelijk en in samenwerking om moeders, kinderen en gezinnen in staat te
stellen hun borstvoedingsdoelen te halen.
Uitgegeven teken: De aan een internationale gecertificeerde lactatieconsulent® gegeven benaming is
zowel internationale gecertificeerde raad consulent® afgekort IBCLC®
Het IBCLC-certificeringsprogramma biedt een vrijwillige referentie en certificering betekent niet
noodzakelijkerwijs het feit om uw recht of voorrecht uit te oefenen. Personen die de IBCLCreferentie hebben, moeten zich houden aan de wettelijke autoriteit in het rechtsgebied waarin zij
opereren of wensen te opereren. Kandidaten moeten voldoen aan de toelatingscriteria die in deze
gids worden uitgelegd, zich houden aan de IBLCE® Gedragscode voor Internationaal
gecertificeerde lactatiekundigen en een examen afleggen om de IBCLC-certificering te behalen.
Om de IBCLC-certificering te behouden, moeten gecertificeerden om de vijf jaar opnieuw worden
gecertificeerd. IBCLC-gecertificeerden de mogelijkheid om zich opnieuw te laten certificeren door
het voltooien van een Permanente educatie Zelfevaluatie (PE-Zelfevaluatie) en 75 vereiste gerichte
permanenteeducatie studiepunten (CERP-studiepunten), of gelijkwaardige individuele CERPstudiepunten OF door herexaminering. De IBCLC moet ook in dit tijdsbestek een basiscursus
reanimatie voltooien, alsmede 250 praktijkuren lactatiekundig advies. Raadpleeg de Handleiding
voor hercertificering op de website van de IBLCE voor meer informatie over
hercertificeringsvereisten.
IBCLC-gecertificeerden die hun certificering laten verlopen, zullen binnen een jaar onmiddellijk
na de vervaldatum één examenpoging doen om aan het examen te kunnen deelnemen zonder te
hoeven voldoen aan de vereisten voor klinische uren en onderwijs en moeten het volledige
examengeld betalen. Voor alle volgende examenpogingen moeten teruggevallen kandidaten
voldoen aan alle deelnamevereisten voor een beginnende kandidaat die geldig is op het moment
van de examenaanvraag en het volledige examengeld betalen.

III. IBCLC Examen Geschiktheidsvereisten
IBLCE vereist dat alle IBCLC-aanvragers moeten voldoen aan de volgende hoofdcomponenten van
de IBCLC-subsidiabiliteitsvereisten, ongeacht de gekozen weg.
5
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Houd er rekening mee dat hoewel een aantal initiatieven met betrekking tot de WHO-code door de
IBLCE in uitvoering zijn genomen, waarover meer informatie in de IBLCE-briefing zal worden
gegeven, de invoering van de verplichte training over de WHO-code voor gecertificeerden in 2022
en de herziening van de Gedragscode voor IBCLC’s voor de meeste gecertificeerden in 2022 nog
niet van toepassing is. Dit is een gevolg van de tijd en middelen die de organisatie moet besteden
aan de COVID-19-pandemie. De IBLCE heeft tot op heden een regeling getroffen voor de
verplichte training over de WHO-code voor het bestuur en de medewerkers van de IBLCE.
Raadpleeg toekomstige van de IBLCE en actualiseringen van deze gids voor het herziene
tijdschema voor de invoering.

A.

Gezondheidswetenschappen Onderwijs

Educatie op het gebied van gezondheidswetenschappen die doorgaans door gezondheidswerkers
wordt bestudeerd tijdens hun beroepsopleiding, wordt van alle kandidaten vereist.
Kandidaten moeten het onderwijs afmaken in de 14 onderwerpen die worden beschreven in de gids
voor pedagogisch werk. Als iemand is opgeleid in een van de beroepen in de lijst van erkende
medische beroepen, voldoet deze aan dit vereiste. Of, indien men voldoet aan dit vereiste als iemand
kan aantonen via een overheidsinstantie die het beroep erkent als een klinisch gezondheidsberoep.

B.

Specifiek lactatie onderwijs

Uitgebreide scholing over borstvoeding en borstvoeding bij de mens is een essentieel onderdeel van de
voorbereiding om een IBCLC te worden. Kandidaten worden gestimuleerd om onderwijs veilig te
stellen welke alle disciplines en chronologische perioden omvat die worden vermeld in het
gedetailleerde inhoudsschema van de IBCLC. Een nieuw IBCLC Gedetailleerd Inhoudsoverzicht
wordt van kracht vanaf 2023. Deze gids bevat zowel het huidige Gedetailleerde Inhoudsoverzicht
voor examens tot en met 2022, en het Gedetailleerde Inhoudsoverzicht dat in 2023 en daarna van
kracht wordt.
De IBLCE zelf biedt momenteel geen lactatieopleiding, keurt deze niet goed en accrediteert deze niet
ter voorbereiding van kandidaten op het certificeringsexamen. Noch adviseert of onderschrijft IBLCE
een bepaald programma of cursus in lactatieonderwijs.
Communicatiespecifiek onderwijs
Naast de 90 uur lactatie-specifiek onderwijs, is vijf (5) uur onderwijs gericht op
communicatievaardigheden vereist. Bij voorkeur houden deze vijf uur rechtstreeks verband met lactatie
en de zorg voor borstvoeding, maar dit is geen vereiste.
6
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Communicatie is een belangrijk gebied in het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen voor de IBCLC
(tot en met 2022) (2023 en daarna) en in de praktijkbeoefening, omdat IBCLC's de cliënt moeten
begrijpen en het meest geschikte zorgplan moeten aanbieden, actief moeten kunnen luisteren en
emotionele ondersteuning moeten bieden en de cliënt moeten kunnen helpen om weloverwogen
beslissingen te nemen.
Het Gedetailleerd overzicht van onderwerpen voor de IBCLC geeft aan dat kandidaten en
gecertificeerden hun studie op communicatie-onderwerpen moeten richten als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actief luisteren
Anticiperende begeleiding
Zorgplanontwikkeling en –uitwisseling
Documentatie
Voorlichting van moeders en gezinnen
Opleiding van deskundigen, collega’s en studenten
Verlenging van de duur van de borstvoeding,
Emotionele ondersteuning
Emancipatie
Groepsondersteuning

Diverse algemene communicatiecursussen (d.w.z. niet specifiek betrekking op lactatiezorg) worden
ook geaccepteerd, zoals:
•

•

•

Grondslag van intermenselijke communicatie
o Theorieën en principes van intermenselijke communicatie met de nadruk op
modellen van communicatie, verbale en non-verbale berichtensystemen en
analyse van communicatieve relaties.
Gezondheidscommunicatie
o Onderzoekt intermenselijke communicatieve processen met betrekking tot
gezondheid in de context van consumenten-zorgverleners, het gezin en
communicatiecampagnes op het terrein van gezondheid. Bijzondere aandacht
voor het begrijpen van culturele verschillen in percepties van en
communicatie over gezondheid en ziekte.
Gezondheidscommunicatie tussen consumenten en zorgverleners
o Verkent onderzoek en praktijk in relationele gezondheidscommunicatie.
Onderzoekt de rol van intermenselijke communicatie bij de levering van
gezondheidszorg, gezondheidsbevordering, ziektepreventie,
risicocommunicatie en bij het bevorderen van persoonlijk en psychosociaal
welzijn.

Cursussen uit de Studiegids Gezondheidswetenschappen kunnen niet tegelijkertijd meetellen voor de
7
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gezondheidswetenschappelijke eis en de eis voor communicatiespecifieke opleidingen. U moet
beslissen hoe u uw communicatieklas wilt gebruiken. Als het wordt meegeteld voor de 14 cursussen
over gezondheidswetenschappen, moet u een andere les volgen voor de communicatievereiste.
Let op: cursussen voor het spreken in het openbaar, mediacommunicatie, marketing en industriële of
werkpsychologie voldoen niet aan deze vereiste.

C.

Specifieke klinische lactatie ervaring

Alle kandidaten moeten relevante klinische ervaring opdoen. Klinische vaardigheden vormen een
belangrijk kennisgebied en zijn belangrijk voor succesvolle praktijken als lactatiekundige.
De specifieke klinische ervaring met borstvoeding levert zorg aan moeders en kinderen die
borstvoeding gevende gezinnen ondersteunen, inclusief hulp bij borstvoeding aan zwangere vrouwen
en vrouwen die borstvoeding geven aan gezinnen en/of professionals.
Alle gemelde specifieke klinische lactatie ervaringen moeten onder toezicht staan. Afhankelijk van de
geschiktheidsroute die een kandidaat volgt, dient de klinische ervaring mogelijk direct te worden
gecontroleerd. Zie pagina 25 van deze gids voor de voorlopige richtlijn in verband met COVID-19.
Kandidaten worden aangemoedigd om een breed scala aan ervaring te hebben in het verzorgen van
borstvoeding en borstvoeding die het spectrum omvat van pre-conceptie tot het spenen en omvat
een uitgebreide variëteit aan klinische vaardigheden. Het IBCLC-onderzoek test de toepassing van
kennis in de disciplines die zijn vermeld in de gedetailleerde inhoudsopgave van de IBCLC (tot en
met 2022) (2023 en daarna).
Feitelijke praktijkervaring en verstrekking van borstvoeding en borstvoeding zijn vereist.
Observatie of schaduwvorming van lactatiebeoefenaars tellen niet mee als lactatie-specifieke
klinische uren.
Klinische ervaring kan bestaan uit persoonlijk overleg, telefonisch overleg of online borstvoeding
of lactatiezorg.

D.

Naleving van de Gedragscode voor voor IBCLC’s van de
IBLCE®

De IBLCE® Gedragscode voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen en bijbehorende
procedures zijn voor eenieder na te lezen op de IBLCE-website. Het doel hiervan is om professioneel
gedrag voor IBCLC's te definiëren en om het publiek te beschermen.
Een IBCLC-kandidaat (niet gecertificeerd door de IBLCE) waartegen een tuchtprocedure, betreffende
8
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een vermeende overtreding Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE® aanhangig is gemaakt, kan
geen IBCLC-examen aanvragen en daaraan deelnemen wanneer een dergelijk ethische en disciplinaire
(E&D-) zaak in behandeling is. Na afronding van de E&D-kwestie en na beoordeling van de
onderliggende E&D-kwestie, alsmede de definitieve sanctie, zal de IBLCE naar eigen goeddunken
bepalen of een dergelijke kandidaat mag deelnemen aan het IBCLC-examen.

IV. Wegen om in aanmerking te komen voor het IBCLC-examen
Om in aanmerking te komen voor het IBCLC-examen, kan men een van de drie trajecten volgen om
te voldoen aan de belangrijkste in aanmerking komende componenten die hierboven zijn uiteengezet.
Men moet aan de criteria voldoen via een van de volgende trajecten om in aanmerking te komen voor
het IBCLC-onderzoek. De trajecten zijn zodanig ontworpen om ervoor te zorgen dat alle aanvragers
een achtergrond in gezondheidswetenschappen hebben, een minimum van 95 uur lactatie-specifiek
onderwijs, waarvan vijf (5) uur communicatie-specifiek onderwijs moet zijn, evenals relevante
klinische ervaring en naleving van de Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE® per attest. Deze
drie geschiktheidsroutes stellen individuen met verschillende achtergronden in staat om de kennis en
vaardigheden te verwerven die relevant zijn om te functioneren als een IBCLC. Verdere details zijn
te vinden op de IBLCE-website.

A.

Leerweg 1: Erkende gezondheidswerkers en erkende
ondersteuningsadviseurs voor borstvoeding

Traject 1 IBCLC-kandidaten moeten werken als erkende gezondheidswerker of
borstvoedingsondersteuning bieden via een erkende ondersteunings coach-organisatie voor
borstvoeding. In het geval van aanvragers die borstvoeding geven via een erkende
hulpverleningsorganisatie voor borstvoeding, moeten ze de 14 onderwerpen goed hebben voltooid die
zijn uiteengezet in de gezondheidsgids voor gezondheidseducatie. Bovendien moeten alle Leerweg 1kandidaten het volgende hebben:
1. Minimaal 95 uur lactatie-specifiek onderwijs binnen de vijf jaar onmiddellijk
voorafgaand aan de examenaanvraag.
o Vijf (5) uur van dit onderwijs moet gericht zijn op communicatievaardigheden. Bij
voorkeur houden deze vijf uur rechtstreeks verband met lactatie en de zorg voor
borstvoeding, maar dit is geen vereiste.
2. Minimaal 1.000 uren specifieke klinische lactatie ervaring in een gepaste bewaakte
omgeving binnen de vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de examenaanvraag.
3. De klinische ervaring moet zijn verkregen in een geschikte bewaakte omgeving, inclusief
het volgende:
o Ziekenhuis
o Geboortecentrum
o Gemeenschapskliniek
9
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o Lactatiekliniek/praktijk
o Eerstelijns gezondheidszorg beoefenaar praktijk/kantoor
4. Klinische praktijkuren kunnen worden verdiend door een zelfstandige praktijk als een
erkende/geregistreerde zorgverlener in instellingen buiten de gezondheidszorg.
5. Voor de klinische praktijk moeten begeleiders van borstvoedingondersteuning van een
erkende adviesorganisatie voor borstvoeding, klinische uren verwerven in een omgeving
die aan de volgende criteria voldoet:
o Biedt gestructureerde trainingsprogramma's voor hun raadgevers, inclusief
uitgebreide voorlichting over borstvoeding en lactatie
o Bezit een gedragscode of professioneel gedrag
o Biedt gestructureerd toezicht voor consulenten, met een passend opleidingsniveau
o Biedt een programma van permanente educatie voor consulenten
6. Let op: Kandidaten die geassocieerd zijn met een door de IBLCE erkende organisatie
van borstvoedingsconsulenten moeten met ingang van 1 januari 2022 klinische uren op
uurbasis verdienen. Raadpleeg de door de IBLCE erkende organisatie voor
borstvoedingsconsulenten op de IBLCE-website voor gedetailleerde informatie over de
toepassing.
7. Of u nu een erkende gezondheidswerker of een ondersteuningsassistent voor
borstvoeding van een erkende ondersteuningsorganisatie bent, de 1000 uur hoeven niet
direct onder toezicht te staan.
8. De naleving van, met attest, de Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE®..
* Zie pagina 25 van deze gids voor de voorlopige richtlijn in verband met COVID-19.

B.

Leerweg 2: Geaccrediteerde academische lactatie
programma's

Leerweg 2 IBCLC-aanvragers moeten een uitgebreid academisch programma voor borstvoeding
en lactatie afronden dat is geaccrediteerd door de Commissie voor Accreditatie van Programma's
voor Geallieerde Gezondheidseducatie (CAAHEP) of een andere accreditatie-instantie met
gelijkwaardige accreditatiestandaarden voor academische lactatieprogramma's. Het programma
moet zijn geaccrediteerd op het moment dat de kandidaat het heeft voltooid.
Deze uitgebreide lactatie-academische programma's zijn universitair of hogeschool-gestoeld,
omvatten zowel didactische als klinische componenten en vereisen
gezondheidswetenschappelijk onderwijs, hetzij als een vereiste of als een opleiding die
gelijktijdig moet worden verdiend, voorafgaand aan het voltooien van het academische
programma.
Alle Leerweg 2 aanvragers, via hun lactatieprogramma, moeten beschikken over:
1. Minimaal 95 uur lactatie-specifiek onderwijs binnen de vijf jaar onmiddellijk
10
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voorafgaand aan de examenaanvraag.
• Vijf (5) uur van dit onderwijs moet gericht zijn op communicatievaardigheden.
Bij voorkeur houden deze vijf uur rechtstreeks verband met lactatie en de zorg
voor borstvoeding, maar dit is geen vereiste.
2. Minimaal 300 uur rechtstreeks toezicht* specifieke klinische borstvoeding praktijk
binnen de vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de onderzoek applicatie.
o De IBCLC(s) die een directe supervisie hebben, moeten huidige gecertificeerde
IBCLC's met een goede reputatie bezitten.
3. Naleving van, met attest, de Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE®.
*Zie pagina 25 van deze gids voor de voorlopige richtlijn in verband met COVID-19.
Leerweg 2 IBCLC-aanvragers moeten het geaccrediteerde lactatie-academische programma
hebben voltooid binnen de vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan hun examenaanvraag.
Raadpleeg de IBLCE-website voor meer informatie over het zoeken naar de huidige lijst
met programma's die in aanmerking komen voor deze Leerweg. Neem contact op met de
aanbieder van het programma voor vragen over de accreditatiestatus.

C.

Leerweg 3: Mentorschap met een IBCLC

Leerweg 3-mentorschap is een gestructureerde, gedefinieerde relatie tussen een aanvrager en
IBCLC ('s) die vooraf moet worden goedgekeurd. Het mentorschap moet worden ontwikkeld
volgens de specificaties in de Leerweg 3-gids en de certificeringsstatus van de IBCLC's die als
mentor fungeren, moet voorafgaand aan het mentorschap door IBLCE worden geverifieerd. Alle
Leerweg 3-plannen MOETEN worden geverifieerd door IBLCE via een
aanvraagprocedure (inclusief een vergoeding) VOORAFGAAND AAN het verdienen van
klinische uren voor deze Leerweg.
Naast de cursussen voor gezondheidswetenschappen, moeten Leerweg 3 deelnemers aan het
volgende voldoen:
1. Minimaal 95 uur lactatie-specifiek onderwijs binnen de vijf jaar onmiddellijk
voorafgaand aan de examenaanvraag.
o Vijf (5) uur van dit onderwijs moet gericht zijn op
communicatievaardigheden. Bij voorkeur houden deze vijf uur rechtstreeks
verband met lactatie en de zorg voor borstvoeding, maar dit is geen vereiste.
2. Minimaal 500 uur rechtstreeks toezicht* specifieke klinische lactatie praktijk
zoals beschreven staat in de Leerweg 3 Gids en verkregen binnen de vijf jaar
onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag voor het examen.
o De IBCLC (s) die de directe supervisie verzorgen moeten nu gecertificeerde
IBCLC's met een goede reputatie hebben.
3. Naleving van, met attest, de Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE®.
11
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*Zie pagina 25 van deze gids voor de voorlopige richtlijn in verband met COVID-19.
De Gids voor stageplannen voor leerweg 3 is te vinden op de IBLCE-website.

V.

Belangrijke publicaties voor examenkandidaten
IBCLC-examenkandidaten moeten bekend zijn met de volgende publicaties, die allemaal te
vinden zijn op de IBLCE-website.
 Gedetailleerd overzicht van onderwerpen (tot en met 2022) (2023 en daarna)
 Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde





lactatiekundigen (IBCLC’s)
Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC)
Tuchtprocedure
IBLCE-beleid voor het instellen van beroep (in de Informatiegids voor de kandidaten en de
Handleiding voor hercertificering) en formulieren
Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE®

VI. Aanmelding voor het examen
A.

Kies je Leerweg

Na het bepalen van hun examenkwalificatieroute, moeten aanvragers de Leerweg gebruiken die
aan het einde van deze handleiding wordt getoond om er zeker van te zijn dat ze aan alle
vereisten van dat pad voldoen en documentatie bewaren die de voltooiing van de padvereisten
verifieert, omdat ze bewijsmateriaal zullen moeten indienen als er wordt gecontroleerd.

B.

Een online aanvraag voltooien

De online aanvraag is beschikbaar in dezelfde talen als IBLCE het examen aanbiedt. Ga naar
de IBLCE-website en kies uw taal.

C.

Kosten en betalingen

Volledige informatie over de tarieven en betalingsopties vindt u aan het einde van deze gids.

D.

IBCLC-examenoverzicht
12
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Het examen bestaat uit 175 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft maar één goed antwoord en er is
geen straf voor een verkeerd antwoord. Het is in uw voordeel om alle vragen te beantwoorden.
Het onderzoek bestaat uit twee delen en de meeste vragen in deel twee zijn gekoppeld aan een
afbeelding. Het standaard IBLCE-onderzoek duurt vier (4) uur, inclusief een pauze van vijf (5)
minuten tussen deel één en deel twee. Dertig extra minuten worden toegekend aan testpersonen
die bevestigen dat het examen niet wordt aangeboden in de hoofdtaal. Het IBCLC-onderzoek
bestaat uit inhoud die is gerelateerd aan de kennissdomeinen die worden beschreven in de
gedetailleerde inhoudsschema van de IBCLC (tot en met 2022) (2023 en daarna).

E.

Examenplaatsen

IBLCE biedt computergebaseerd testen (CBT) voor wereldwijd onderzoek. De IBLCE heeft
gezien de aanhoudende wereldwijde pandemie het afnemen van het IBCLC-examen in 20202022 ook via Live Remote Proctoring in het Engels goedgekeurd. Het gebruik van LRP voor de
IBCLC-examens in 2023 en daarna is onder voorbehoud van nadere beoordeling. LRP is slechts
beschikbaar in de Engelse taal, omdat dit de enige taal is die momenteel bij de externe
organisatie die het examen afneemt beschikbaar is. Raadpleeg de IBLCE-website voor
informatie en updates over wijze van afleggen van het examen in 2022. In landen waar CBTcentra niet geografisch beschikbaar zijn, kan een tijdelijke CBT-examenlocatie worden
aangeboden.. Testcentrumlocaties kunnen worden bekeken voorafgaand aan het aanvragen van
een examen, maar houd er rekening mee dat IBLCE's beschikbare testcentrum-lijst periodiek
wijzigen. De beschikbaarheid van het testcentrum zal het nauwkeurigst zijn op het moment dat u
zich aanmeldt en de examenafspraak plant.
IBLCE zal u per e-mail op de hoogte stellen wanneer u een afspraak kunt inplannen. IBLCE zal
u per e-mail op de hoogte stellen wanneer u een afspraak kunt inplannen. Het inplannen zodra u
dit bericht ontvangt, kan u helpen bij het vinden van het testcentrum van uw keuze. .

F.

Onderzoeksprotocollen en protocollen voor
incidentbeoordeling

Het IBCLC-onderzoek wordt aangeboden in beveiligde testomgevingen om de integriteit van het
onderzoek en het IBCLC-certificatieprogramma te waarborgen. IBLCE-onderzoekadministraties
volgen beveiligings- en vertrouwelijkheidsprotocollen.
IBLCE beoordeelt disputen tijdens examens, en na de onderzoeken, om zo nodig de aard van het
dispuut te bepalen en om, indien van toepassing, naar een oplossing te zoeken.

G.

Redelijke aanpassingen
13
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IBLCE werkt met kandidaten om redelijke aanpassingen te bieden tijdens de examens qua
medische aandoeningen en handicaps. Het IBCLC-examenaanvraagformulier vraagt de
kandidaat of deze redelijke accommodatie zoekt voor het examen, of dat er tijdens het examen
een persoonlijk medisch voorwerp nodig is.
De IBLCE werkt samen met kandidaten om in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving
redelijke aanpassingen voor medische aandoeningen en handicaps te bieden.
Medewerkers van de IBLCE zullen met de kandidaat contact opnemen voor de benodigde
documentatie. Kandidaten wordt gevraagd om de documentatie binnen 30 werkdagen in te
sturen. De tijdige verstrekking van deze documentatie geeft de externe leverancier die het
examen afneemt voldoende tijd om het verzoek te verwerken en de grootst mogelijke
flexibiliteit in acht te nemen bij het inplannen van de afspraken.

H.

Speciale opmerking bestemd voor zwangere kandidaten

Kandidaten met gezondheidsproblemen die het vermogen om het examen af te leggen kunnen
beïnvloeden, moeten IBLCE zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

I.

Borstvoeding tijdens het examen

Het internationale bestuur van examinatoren van lactatieconsulenten (IBLCE) is toegewijd aan
de zorg voor borstvoeding. Daarom is het aan IBLCE die de mogelijkheid biedt voor
onderzoekskandidaten die borstvoeding geven om borstvoeding te geven of melk af te geven
tijdens het IBCLC-onderzoek terwijl tegelijkertijd de beveiliging op het examen gehandhaafd
blijft. Het is noodzakelijk dat deze emissierechten voldoen aan alle vereisten voor het
waarborgen van de IBLCE-examenbeveiliging en tegelijkertijd redelijke oplossingen te bieden
waarmee testpersonen tijdens de examenafspraak borstvoedingsmateriaal of borst-zuigers
kunnen gebruiken. Daarom is een onderbreking toegestaan voor borstvoeding of het afzuigen
van melk na het eerste deel van het examen, maar er is geen extra examen tijd voor onderzoek
toegestaan. Bovendien mogen alle examenkandidaten, inclusief die borstvoeding of die melk
geven, na voltooiing niet terugkeren naar het eerste deel van het examen.
IBCLC's die tijdens het examen een borstvoedingspauze willen, dienen voor meer informatie de
IBLCE®-regels voor het geven van borstvoeding tijdens examens te lezen. Deze regels zijn te
vinden op de IBLCE-website.

J.

Niet-primaire taal

Het IBCLC-examen wordt vertaald in een breed scala aan talen. Voor kandidaten of
14
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certificeerders waarvan de hoofdtaal, zoals vermeld op de IBCLC-aanvraag, niet behoort tot die
waarin het IBCLC-onderzoek is vertaald, biedt IBLCE een extra examentijd van 30 minuten.

VII. Vertrouwelijkheidsbeleid
A.

Verplichting tot vertrouwelijkheid

IBLCE zet zich in voor de bescherming van vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie met
betrekking tot aanvragers; kandidaten; IBCLC’s; het examenontwikkelingsproces en de
exameninhoud. IBLCE zal geen vertrouwelijke informatie over aanvragers, kandidaten of
certificeerders vrijgeven tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door de persoon of zoals
beschreven in de wet.

B.

Examenresultaten

Individuele onderzoeksresultaten worden als vertrouwelijk aangemerkt. Examenuitslagen
worden alleen vrijgegeven aan de kandidaat, in kwestie tenzij vooraf een ondertekende vrijgave
is afgegeven. Resultaten worden niet per telefoon of fax vrijgegeven. Persoonlijke gegevens die
zijn ingediend door aanvragers, kandidaten, certificeerders met een aanvraag voor initiële
certificering of hercertificering, worden als vertrouwelijk beschouwd.

C.

Toepassingsstatus

De applicatiestatus van een persoon wordt als vertrouwelijk bestempeld. IBLCE maakt geen
informatie bekend over de vraag of een persoon een certificering heeft aangevraagd of het
examen heeft afgelegd.
De huidige certificeringsstatus is gepubliceerd en verifieerbaar zoals vermeld in het gedeelte
Referentiecontrole van dit beleid.

D.

Referentie Verificatie

De namen van gecertificeerde personen worden niet als vertrouwelijk beschouwd en kunnen
door IBLCE worden vrijgegeven. Gepubliceerde informatie kan naam, stad, staat, land en
certificeringsstatus omvatten.
Een online register van certificeerders wordt aan eenieder verstrekt. Werkgevers kunnen ook een
schriftelijke verificatie ontvangen op voorwaarde dat IBLCE een ondertekende vrijgave van de
certificeerder heeft gekregen.

15
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E.

Geanonimiseerde gegevens

De IBLCE kan na goedkeuring door het onderzoekscomité IBLCE geaggregeerde en nietgeïdentificeerde gegevens gebruiken. De IBLCE behoudt zich het recht voor om een combinatie
van niet-geïdentificeerde gegevens te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de
examenresultaten. IBLCE kan ook goedgekeurde enquêtes en formulier aanvragen verspreiden
naar zijn kiezers toe om deze naar eigen inzicht in te vullen.

F.

Examenkandidaten

IBLCE-examenkandidaten mogen op geen enkel moment, voorafgaand aan, tijdens of na het
onderzoek, en niet-naleving van deze informatie over vermoedelijke schendingen van dergelijke
verboden of anderszins over eventuele onderzoeksonregelmatigheden door henzelf of anderen,
kunnen ertoe leiden dat hun resultaten worden geannuleerd of dat hun certificering wordt
ingetrokken in overeenstemming met IBLCE-beleid en -procedures en/of juridische stappen
tegen de kandidaat, inclusief strafrechtelijke vervolging.

G.

Tuchtprocedure ten aanzien van klachten over de
Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE

De tuchtprocedure van de IBLCE ten aanzien van klachten met betrekking tot de gedragscode
is vertrouwelijk. Het onderzoek naar en de vaststelling van tuchtzaken en klachten over de
gedragscode moet vertrouwelijk blijven en aan niemand bekend worden gemaakt die niet bij de
tuchtprocedure betrokken is, behalve indien vereist door de wet of indien dit nodig is voor de
uitvoering van de tuchtprocedure

VIII. Eerste controlebeleid voor kandidaten en hercertificering
IBLCE controleert initiële aanvragen en hercertificeringsaanvragen Deze controles worden op
gestandaardiseerde en gerandomiseerde grond uitgevoerd. Indien geselecteerd voor een
dergelijke controle, dan moet de aanvrager of gecertificeerde de gevraagde informatie volledig,
juist en tijdig opgeven. Als u dit nalaat, kan dit resulteren in uitstel of uitsluiting van deelname
aan het IBCLC-examen en/of het starten van disciplinaire maatregelen op grond van de
Gedragscode voor IBCLC’s van de IBLCE® en/of opschorting of intrekking van de mogelijkheid
om opnieuw een aanvraag voor certificering in te dienen.
Naast het hierboven beschreven gerandomiseerde en gestandaardiseerde controleproces, behoudt
IBLCE zich uitdrukkelijk het recht voor om van elke aanvrager of recertificant te verlangen dat hij
tijdig bewijs levert van zijn opleiding, baan, studiewerk of bewijs van een van de aanvankelijke
vereisten voor geschiktheid of hercertificering. en dat het compleet en nauwkeurig is. Als u dit
nalaat, kan dit ook leiden tot uitstel of uitsluiting van deelname aan het IBCLC-examen en/of het
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starten van disciplinaire maatregelen op grond van de Gedragscode voor IBCLC’s van de
IBLCE® en/of opschorting of intrekking van de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag voor
certificering in te dienen.

IX. Kennisgeving van examenplicht
Kandidaten die met succes aan alle vereisten voldoen, worden per e-mail op de hoogte gebracht
van hun geschiktheid om het examen af te leggen Deze subsidiabiliteitskennisgeving bevat
informatie over de locaties van examencentra en examen procedures. Kandidaten die niet aan de
examenvereisten voldoen, worden per e-mail op de hoogte gebracht en komen in aanmerking
voor een gedeeltelijke terugbetaling van de reeds betaalde examengelden.

X.

Beleid voor het betwisten van een geschiktheids- of
hercertificeringsbesluit
IBLCE beoordeelt bezwaarschriften met betrekking tot ongeldige certificering of hercertificering
van IBCLC-certificeerders en aanvragers. Om de volgende redenen kan een bezwaar worden
ingediend: 1.) IBLCE paste geen certificering- of hercertificeringscriteria correct toe of 2.) een
feitelijke fout had invloed op de onderliggende beslissing.
Bij een gemiste deadline kan alleen beroep worden aangetekend vanwege onderbouwde en
geverifieerde buitengewone omstandigheden. Certificaten of aanvragers die dat willen doen
moeten het Bezwaarformulier indienen. De vereisten die aan dit proces zijn verbonden, worden
hieronder beschreven.
Buitengewone omstandigheden zijn uitsluitend ernstige ziekte of ernstig letsel van de kandidaat /
gecertificeerde of een direct familielid, overlijden van een direct familielid, het doorstaan van een
onvermijdelijke natuurramp of veranderingen in verband met actieve militaire dienst. Bovendien
zullen in 2022, als gevolg van COVID-19, buitengewone omstandigheden zijn: COVID-19gerelateerde zorgen, zoals verlies van een baan van de kandidaat en/of partner/echtgenoot,
gezondheidsprobleem wegens COVID-19 van de kandidaat of direct familielid en/of aan COVID19 te wijten bezorgdheid over het begeven in het openbare leven.
Certificaten of aanvragers waarvan wordt vastgesteld dat zij niet in aanmerking komen om het
examen te doen of die niet in aanmerking komen voor hercertificering door CERP's, worden door
IBLCE op de hoogte gebracht. Alle beroepen moeten worden ingediend bij de BLCE binnen 30
dagen na de datum van kennisgeving van niet-deelbaarheid.
Het beroep wordt beoordeeld door het comité van beroep van IBLCE, dat het ingevulde
beroepformulier samen met de informatie die ter ondersteuning van het beroep is ingediend, in
17
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overweging neemt. Bij ondertekening van het beroepsformulier erkent de certificeerder of
aanvrager dat de beslissing van de IBLCE Appeals Committee bindend is.

XI. Examen terugtrekking / Annulering
Als een kandidaat zich moet terugtrekken uit het IBCLC-examen dat zij hadden aangevraagd en
waarvoor zij waren geaccepteerd en/of de aanmelding voor het IBCLC-examen annuleert, MOET
de kandidaat IBLCE schriftelijk op de hoogte stellen van de gestelde termijnen om in aanmerking
te komen voor een gedeeltelijke terugbetaling. Na de geposte deadlines worden geen gedeeltelijke
terugbetalingen gedaan aan kandidaten die zich terugtrekken uit het IBCLC-examen of die
annuleren.
Alleen gedocumenteerde uitzonderlijke omstandigheden worden geaccepteerd als reden voor
IBLCE om een verzoek om uitbetaling van de betaalde vergoedingen te beschouwen als uitstel
voor een toekomstig examen. Raadpleeg de Regels voor terugtrekking uit of afzegging van het
IBCLC- examen op de IBLCE-website voor meer informatie.
Vanwege COVID-19 maakt de IBLCE het in 2022 bovendien mogelijk om voor een bepaalde
datum een verzoek in te dienen tot volledige terugbetaling als er buitengewone omstandigheden
zijn en die zijn gedocumenteerd. Bezoek de IBLCE-website voor meer informatie.

XII. Examen herstelbeleid
Examenkandidaten die hun afspraken opnieuw moeten inplannen, kunnen dit doen op basis van de
geposte deadlines op de IBLCE-website. Na deze datums mogen kandidaten hun afspraken niet
opnieuw inplannen. Alleen onder buitengewone omstandigheden mogen examenkandidaten
overwegen om het opnieuw in te plannen. IBLCE moet op de hoogte worden gebracht als een
afspraak na deze datums opnieuw moet worden ingepland. Dergelijke beslissingen over een
herschikking worden uitsluitend bepaald door IBLCE.
Zodra u uw afspraak met succes opnieuw hebt ingepland, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van
de herplanning. Als u niet verschijnt op uw testcentrum, dan bent u het examengeld kwijt.
Examenkandidaten kunnen alleen opnieuw worden ingepland voor het examen waarvoor ze
zijn geaccepteerd.

XIII. Toelatingsprocedures en kandidaat-gedrag
Om toegelaten te worden tot het examen, moeten kandidaten TWEE (2) vormen van identificatie
laten zien. De eerste ID moet een geldig, niet verlopen, door de overheid uitgegeven
18
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identiteitsbewijs zijn, welke de naam van de kandidaat, een recente foto en handtekening bevat en
de andere ID moet zijn naam en handtekening of zijn naam en huidige foto bevatten.
De EERSTE soort identificatie MOET een van de volgende door de overheid uitgegeven ID's zijn:
o rijbewijs met foto
o internationale/nationale/regionale/lokale identiteitskaart met foto
o paspoort met foto
o militaire identificatiekaart met foto
o “Green card” permanente verblijfsvergunning of visum met foto
De TWEEDE vorm van identificatie MOET de naam en de handtekening of naam en huidige
foto van de kandidaat weergeven. Aanvaardbare secundaire identificaties kunnen zijn, maar zijn
niet beperkt tot:
o creditcard (niet toegestaan voor Online surveillance op afstand – LRP)
o socialezekerheidskaart (niet toegestaan voor Online surveillance op afstand – LRP)
o werk/studentenkaart
o beroepsvergunning
o bewijs van ziektekostenverzekering
* LRP wordt door de externe leverancier die het examen afneemt momenteel alleen in het Engels
aangeboden.
Attentie: Kandidaten die deze twee vormen van identificatie niet hebben, moeten vóór de
examendag contact opnemen met IBLCE om meer te weten te komen over hun mogelijkheden. De
namen op de ID's moeten overeenkomen en moeten dezelfde naam hebben als die in het bestand
staan bij IBLCE. Kandidaten die hun naam moeten bijwerken of wijzigen, MOETEN contact
opnemen met IBLCE met deze wijzigingen voor de deadline vermeld in de e-mail met
examenautorisatie; de ID's moeten echter overeenkomen op het moment van de examen check-in
Kandidaten moeten voldoende tijd uittrekken voor aankomst op de examenplek. Kandidaten
wordt aangeraden om 30 minuten vóór de geplande afspraak bij het testcentrum aanwezig te zijn.
Dit zou kandidaten voldoende tijd moeten geven om de nodige inlogprocedures te voltooien.
Kandidaten die meer dan 30 minuten te laat komen voor hun afspraak, zal de toegang worden
ontzegd en het examengeld wordt verbeurd verklaard. Evenzo verliezen kandidaten die zich niet
op de examensite registreren op de dag van het examen alle rechten op terugbetaling van het
examengeld. Als een afspraak niet binnen de gestelde termijnen wordt gemaakt, vervalt het
examengeld.
Elke examenplek zal worden bewaakt en gecontroleerd door een of meer beheerders van het
testcentrum/IBLCE-onderzoeksassistenten. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze de regels
volgen die zijn bekend gemaakt door de beheerders van het testcentrum/IBLCE19
Copyright © 2019-2022, Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen. Alle rechten voorbehouden.

Informatiegids voor de kandidaten
Bijgewerkt augustus 2022

www.iblce.org

onderzoeksassistenten. De regels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat de examenadministratie
zoveel als mogelijk verschoond blijft van afleidingen en dat alle kandidaten eerlijk worden
behandeld. De beheerders van het testcentrum/IBLCE-onderzoeksassistenten wijzen een locatie
aan waar persoonlijke bezittingen zoals portemonnees tijdens het examen kunnen worden bewaard.
Tijdens het afleggen van het examen zullen beheerders van het testcentrum/IBLCEonderzoeksassistenten de ruimte controleren om een veilig afnemen van het examen mogelijk te
maken.
Kandidaten mogen het testcentrum niet verlaten tijdens de examen of pauzes. Het verlaten van het
testcentrum zal resulteren in een onmiddellijke diskwalificatie van het examen.
Het is kandidaten niet toegestaan hun mobiele telefoon of elektronische apparaten te gebruiken
tijdens het examen of gedurende de pauzes. Kandidaten die tijdens het examen of tijdens pauzes
in het bezit zijn en/of het gebruik van dergelijke apparaten, worden weggestuurd en hun
resultaten tellen niet mee. Kandidaten die hun mobiele telefoons of andere elektronische
apparaten meenemen naar de examenplek, moeten deze uitschakelen (op standby mag niet) en
moeten het opslaan in de door de beheerder van het testcentrum/IBLCE-examencommissie
aangewezen plaats. Let wel: Noch de beheerders van het testcentrum/IBLCE-examencommissie,
noch IBLCE zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van de kandidaten.]
Het is niet toegestaan om met een andere examenkandidaat te praten tijdens het examen. Vragen
met betrekking tot de examenadministratie worden door de beheerder van het
testcentrum/IBLCE-examencommissie tijdens de oriëntatie beantwoord. Vragen over de
exameninhoud zijn niet toegestaan. Beheerders van het testcentrum/IBLCE-examencommissie
mogen geen interpretatie of verduidelijking van examenvragen geven. Valsspelen wordt niet
getolereerd en als het vals spelen wordt geconstateerd, zal dit ertoe leiden dat de scores van een
kandidaat worden geannuleerd of dat zijn/haar certificering wordt ingetrokken in
overeenstemming met het IBLCE-beleid en -procedures en/of juridische stappen tegen de
kandidaat, inclusief strafrechtelijke vervolging.

Bovendien mogen kandidaten na het examen geen examenvragen bespreken met iemand, ook
niet met degenen die het examen hebben afgelegd, zoals aangegeven in het
Vertrouwelijkheidsbeleid in deze gids.
Let op: Kandidaten wordt gevraagd om bij aankomst in het examencentrum akkoord te gaan
met de voorschriften van het examencentrum. Als een kandidaat zich niet aan deze
voorschriften houdt, kan deze worden uitgesloten van het examen met verbeurdverklaring van
de betaalde examenkosten, inclusief nietigverklaring van de testscore en/of het instellen van
civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.
Het examen wordt in meerkeuzevorm afgenomen. De kandidaat bekijkt en beantwoordt vragen
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Copyright © 2019-2022, Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen. Alle rechten voorbehouden.

Informatiegids voor de kandidaten
Bijgewerkt augustus 2022

www.iblce.org

op een computer.

XIV. Melding examenresultaten
Officiële examenresultaten worden twee tot drie maanden na het examen aan de kandidaten
gemeld. Kandidaten die slagen voor het examen ontvangen ook hun IBCLC-certificaat, samen
met de uitslag. Vanwege veiligheidsredenen stelt de IBLCE geen individuele vragen beschikbaar
na het examen.

XV. Beleid voor het aanvragen van een handscore
Indien het examen wordt afgenomen met potlood en papier, is het scoren van het IBLCEonderzoek gebaseerd op het optisch scannen van de kandidaat antwoordbladen. Voor
computergestuurd testen wordt het antwoord van de kandidaat elektronisch geëvalueerd op basis
van de antwoordcode die wordt verstrekt door IBLCE. Kandidaten die van mening zijn dat hun
examens niet correct zijn beoordeeld, kunnen verzoeken om handmatige verificatie van hun
antwoordbladen of een herwaardering van hun computergebaseerde testantwoorden.
Alle handscore-aanvragen moeten binnen 30 dagen na de datum waarop de
examenresultaten bekend zijn gemaakt, worden ingediend. Het aanvraagformulier voor de
handscore kan worden gevonden op de IBLCE-website. Er zijn kosten verbonden aan een
Handscore-aanvraag. Deze kosten worden terugbetaald als wordt vastgesteld dat het examen
van de kandidaat onjuist is beoordeeld.

XVI. Beleid voor het in beroep gaan tegen een examenresultaat
IBLCE zal bezwaar aantekenen tegen negatieve certificatiebeslissingen van examenkandidaten.
Om de volgende redenen kan een bezwaar worden ingediend: 1) vermeende onwelgevoeglijke
onderzoekadministratie procedures, of (2) omstandigheden voor test voorwaarden die ernstig
genoeg zijn om een grote verstoring van het onderzoeksproces en/of andere onregelmatigheden
te veroorzaken. Bezwaren met betrekking tot het volgende worden NIET geaccepteerd: (1) de
bepaling van de voldoende score, (2) de examenonderdelen of individuele testitems, of (3) de
geldigheid van de test Elk appèlresultaat moet zo specifiek mogelijk zijn, met vermelding van de
reden van het beroep.
Het formulier 'Beroep voor examenuitslagen' moet worden ingediend om dit verzoek op te
starten. Alle bezwaren vande examenuitslagen moeten worden ingediend binnen 30 dagen
na de datum waarop de onderzoeksresultaten zijn vrijgegeven.
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Bij het beoordelen van een beroep houdt IBLCE rekening met het uitgevoerde bezwaarschrift en
de ondersteunende documentatie die bij het bezwaar is ingediend, evenals met aanvullende
relevante informatie. Met het ondertekenen van het beroepsformulier erkent de kandidaat dat
de beslissing van de IBLCE-beroepscommissie bindend is.
Een gunstig uitvallend bezwaar komt ALLEEN tot uiting in een uitstel van de examengelden
voor een toekomstig onderzoek geregeld met een adequate toekomstige kennisgeving.

XVII.

Examen hertest beleid

Er bestaat geen limiet bij het aantal keren dat een niet-succesvolle kandidaat zich kan aanmelden
om het IBCLC-certificeringsexamen opnieuw te doen. Kandidaten die van plan zijn het examen
opnieuw te doen, moeten hun examenrapporten zorgvuldig bestuderen en overwegen om het
onderwijs te voltooien in die delen van het examen waar hun prestaties beneden peil waren. Om
in aanmerking te komen voor het opnieuw afleggen van het examen, moet een kandidaat voldoen
aan de huidige geschiktheidseisen, een aanvraag indienen voor het betreffende examen en de
passende examenkosten betalen. De reden voor het hertestbeleid is dat kandidaten worden
aangemoedigd om bepaalde slechtscorende delen aan te geven voordat het examen opnieuw
wordt afgenomen.
Als een kandidaat het IBCLC-examen niet haalt, komen ze in aanmerking voor een 50% korting
op de examenherhalingstest voor de volgende drie examenpogingen of tot drie jaar na de eerste
keer dat ze niet slagen. Zowel de eerste als ook de hercertificeringsexamen kandidaten komen in
aanmerking voor het gereduceerde tarief.

XVIII.

IBCLC-register

IBLCE behoudt zich het recht voor om de namen van de huidige IBCLC's vrij te geven. Dit
register is terug te vinden op de IBLCE-website.

XIX. Non-discriminatiebeleid
IBLCE zal nooit en tenimmer discrimineren op basis van ras, kleur, religie, sekte, geslacht,
genderidentiteit, seksuele geaardheid, geslacht, etniciteit, leeftijd, nationale komaf, afstamming,
politieke overtuiging, vermogen/handicap, burgerlijke staat, geografische locatie of sociaaleconomische status in een van zijn activiteiten of operaties of op welke grond dan ook wat
verboden is vanwege de wetten van de Verenigde Staten van Amerika of het Gemenebest van
Virginia. IBLCE streeft naar een inclusieve en verwelkomende omgeving voor alle leden van de
IBLCE-gemeenschap, en iedereen die toenadering zoekt tot de IBLCE-gemeenschap.
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XX. Merkgebruik beleid IBCLC
Het Internationale bestuur van examinatoren van lactatieconsulenten ("IBLCE") bezit bepaalde
namen, handelsmerken en logo's, waaronder de certificeringsmerken internationale raad van
erkende lactatiekundige en het IBCLC-logo (de "merken"). Alleen diegenen die voldoen aan de
IBLCE-toelatingsvoorwaarden, geslaagd voor het IBLCE-examen, en de IBCLC-certificering
onderhoudend mogen de merken gebruiken. Het gebruik van de merken mag alleen worden
uitgevoerd in overeenstemming met de Regeling voor het gebruik van het IBCLC-handelsmerk en
de algemene voorwaarden die te vinden zijn op de IBLCE-website.

XXI. Trajectcontrolelijst indien willekeurig geselecteerd ter controle
De volgende checklist schetst de eisen en de documentatie die nodig zal zijn indien de aanvraag is
geselecteerd voor controle.

A.

Leerweg 1: Erkende gezondheidswerkers en erkende
ondersteuningsadviseurs voor borstvoeding

Educatieve cursussen gezondheidswetenschappen: voltooi alle 14 verplichte vakken
o Personen die zijn opgeleid in een van de erkende gezondheidsberoepen mogen een
kopie van hun licentie, registratie, transcript, diploma of graad indienen als bewijs
van voltooiing van de 14 cursussen.
o Personen die geen erkende gezondheidsdeskundigen zijn, kunnen kopieën
van hun transcript(en) en certificaten indienen als bewijs van voltooiing
van de 14 cursussen.
Lactatiespecifiek onderwijs: 95 uren onderwijs voltooiing
o Certificaten of een transcriptie kunnen worden ingediend als bewijs van
voltooiing van de vereiste 95 uur instructie.
• Inclusief vijf (5) uur communicatie-specifiek onderwijs
Lactatiespecifieke klinische ervaring: voltooiing van minimaal 1.000 uur
o Stuur informatie op over het aantal en welke tijdsperiode en instellingen waarin de
klinische uren zijn verworven. Kandidaten kunnen het Berekeningsformulier
lactatiespecifieke klinische ervaring van de website invullen als bewijs van
ervaringsuren.

B.

Leerweg 2: Geaccrediteerde Academische
Lactatieprogramma's

Educatieve cursussen gezondheidswetenschappen: voltooiing van alle 14 verplichte vakken
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Personen die zijn opgeleid in een van de erkende gezondheidsberoepen mogen een
kopie van hun licentie, registratie, transcript, diploma of graad indienen als bewijs
van voltooiing van de 14 cursussen.
o Personen die geen erkende gezondheidsdeskundigen zijn, kunnen kopieën
van hun transcript(en) en certificaten indienen als bewijs van voltooiing
van de 14 cursussen.
Een afgerond geaccrediteerd academisch programma voor lactatie academisch programma
(specifiek vermeld op de website van de accrediteur als een erkend Leerweg 2-programma)
dat het volgende in het curriculum heeft opgenomen:
o 95 uur lactatie-specifiek onderwijs
• Inclusief vijf (5) uur communicatie-specifiek onderwijs
o 300 uur direct onder toezicht staande specifieke klinische lactatie ervaring
Een kopie van uw transcript, certificaat of een brief afkomstig van de lactatie-academische
programmadirecteur kan worden ingediend als bewijs van voltooiing van het academische
programma.
o

C.

Leerweg 3: Mentorschap met een IBCLC

Zorg ervoor dat u een geverifieerd Leerweg 3-plan bij IBLCE hebt ingediend
Educatieve cursussen gezondheidswetenschappen: voltooi alle 14 verplichte vakken
o Personen die zijn opgeleid in een van de erkende gezondheidsberoepen kunnen een
kopie van hun licentie, registratie, transcript, diploma of graad indienen als bewijs
van voltooiing van de 14 cursussen.
o Personen die geen erkende gezondheidsdeskundigen zijn, kunnen kopieën
van hun transcript (en) en certificaten indienen als bewijs van voltooiing
van de 14 cursussen.
Lactatiespecifiek onderwijs: 95 uren onderwijs voltooiing
o Certificaten of een transcriptie kunnen worden ingediend als bewijs van
voltooiing van de vereiste 95 uur instructie.
• Inclusief vijf (5) uur communicatie-specifiek onderwijs
Lactatiespecifieke klinische ervaring: voltooi minimaal 500 direct bewaakte uren zoals
uiteengezet in uw Leerweg 3-plan
o Stuur informatie op over het aantal en welke tijdsperiode en instellingen waarin de
klinische uren zijn gemaakt. Kandidaten kunnen de logboeken en urenstaten
gebruiken, die in de Gids voor stageplannen voor Leerweg 3 worden verstrekt.
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XXII. Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie
om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten
van juni 2022
A.

Relevante achtergrond

De Internationale Raad van Lactatiekundig Examinatoren (International Board of Lactation
Consultant Examiners®, IBLCE®) heeft eerder het IBLCE-advies met betrekking tot
telegezondheid uitgebracht, gericht op het leveren van lactatiekundige diensten aan
consumenten in overeenstemming met de praktijkgidsen met IBCLC®-richtlijnen, waaronder
het Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC®)
(verspreidings- en ingangsdatum 12 december 2018), de Gedragscode voor IBCLC’s
(ingangsdatum 1 november 2011, bijgewerkt september 2015), en de Klinische competenties
voor de praktijkuitoefening van internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC’s)
(verspreidings- en ingangsdatum 12 december 2018).
Om diverse redenen, waaronder die van toegankelijkheid, maar vooral vanwege het begin van
de COVID-19-pandemie, publiceerde IBLCE op 17 april 2020 Voorlopige richtlijnen bij het
gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1 en 2 klinische praktijkvereisten. Deze
voorlopige richtlijn was bedoeld om verheldering te bieden en informatie te geven aan IBLCEbelanghebbenden over het gebruik van technologie om te voldoen aan de lactatie- specifieke
klinische praktijkvereisten, overeenkomstig de voor de IBCLC beschikbare Leerweg 1
(Erkende beroepen in de gezondheidszorg of Erkende organisaties van
borstvoedingsconsulenten) en Leerweg 2 (Geaccrediteerde lactatie academische programma’s).
De IBLCE heeft toen ook aangegeven dat het te zijner tijd soortgelijke nadere informatie zou
verstrekken met betrekking tot Leerweg 3 (Mentorschap met een IBCLC).
Daarom publiceerde de IBLCE op 14 mei 2020 deze Bijgewerkte voorlopige richtlijn met
betrekking tot het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische
praktijkvereisten. Deze kwam in de plaats van en verving de eerdere voorlopige richtlijn
die op 17 april 2020 werd gepubliceerd. De IBLCE verlengde op 6 oktober 2020 het tijdsbestek
voor deze voorlopige richtlijn tot 30 september 2021, zonder dat er op dat moment substantiële
wijzigingen zijn aangebracht. Na verdere beoordeling en gezien de aanhoudende gevolgen van de
COVID-19-pandemie, verlengde de IBLCE het tijdschema voor deze tussentijdse richtsnoeren
verder tot 30 september 2022, met toevoeging van de referentielijst (bijlage A) als de Bijgewerkte
voorlopige richtlijn van augustus 2021. In juni 2022 heeft de IBLCE het tijdschema voor deze
tussentijdse richtlijn verder verlengd tot 30 september 2023, zonder dat er op dit moment
inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht.
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B.
1.

Belangrijke opmerkingen vooraf
Naleving van het IBLCE-advies betreffende telegezondheid

Kandidaten die via Leerweg 1, Leerweg 2 of Leerweg 3 willen voldoen aan IBCLC- vereisten,
alsmede degenen die toezicht houden op de klinische praktijk, moeten het IBLCE-advies met
betrekking tot telegezondheid van de IBLCE zorgvuldig bestuderen en opvolgen. Dit advies biedt
belangrijke informatie, relevant voor het gebruik van technologie met betrekking tot IBCLClactatiespecifieke klinische praktijk via Leerweg 1, Leerweg 2 en Leerweg 3. IBCLC’s die
klinische supervisie verlenen, moeten zich houden aan zowel de lokale wetgeving waar zij hun
praktijk uitoefenen, als aan de relevante praktijkgidsen met IBCLC-richtlijnen, waaronder het
Praktijkkader voor internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC®) (verspreidings- en
ingangsdatum 12 december 2018), de Gedragscode voor IBCLC's (ingangsdatum 1 november
2011, bijgewerkt september 2015), en de Klinische competenties voor de praktijkuitoefening van
internationaal gecertificeerde lactatiekundigen (IBCLC’s) (verspreidings- en ingangsdatum 12
december 2018).
Dit advies maakt ook duidelijk dat een IBCLC in het bijzonder moet overwegen op welke wijze
zijn of haar lactatiediensten via telegezondheid verleend worden in overeenstemming met de
belangrijkste bepalingen van de bovengenoemde praktijkgidsen ten aanzien van privacy,
beveiliging, beoordeling, demonstratie en evaluatie van relevante technieken, verstrekking van
op feiten gebaseerde informatie aan cliënten, en passende samenwerking met of verwijzing naar
andere zorgverleners. In het bijzonder wordt Principe 3.2 van de Gedragscode benadrukt, welke
vooraf een schriftelijke toestemming vereist van de ouder die borstvoeding geeft voordat een foto
of een opname (audio of video) gemaakt kan worden van de ouder of het kind.
De informatie in het IBLCE-advies met betrekking tot telegezondheid is ook van toepassing op
klinische supervisie door IBCLC’s en degenen die via Leerweg 1, Leerweg 2 en Leerweg 3 1
IBCLC worden en is door verwijzing opgenomen in deze voorlopige richtlijn.
2.

Het gebruik van technologie bij klinische supervisie

Technologie kan worden gebruikt in het kader van klinisch toezicht en is vooral belangrijk op
grond van overwegingen van volksgezondheid die momenteel wereldwijd worden ervaren, maar
ook door problemen van toegankelijkheid.
De IBLCE is niet verantwoordelijk voor de individuele educatieve-, praktijk-, professionele of contractuele voorwaarden of
situaties van een IBCLC, inclusief maar niet beperkt tot enige juridische of andere voorwaarde bij een zakelijke relatie tussen
een aspirant-IBCLC en zijn/haar onderwijsinstelling of klinische supervisor. Individuele IBCLC's en kandidaten zijn volledig
verantwoordelijk voor alle acties en beslissingen, ongeacht of deze een juridische, gezondheid of financieele relatie hebben,
en noch de IBLCE, noch haar functionarissen, directeuren, medewerkers, materiedeskundigen of andere vertegenwoordigers
zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies of schade, veroorzaakt door dergelijke handelingen of beslissingen.
Alle door de IBLCE genomen beslissingen met betrekking tot geschiktheid, kandidatuur en certificering zijn gebaseerd op de
toepasselijke voorwaarden, bepalingen en vereisten zoals door de IBLCE vermeld haar publicaties en op de IBLCE-website
in overeenstemming met de toepasselijke IBLCE-beleidslijnen en -procedures.

1
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Het gebruik van technologie in het kader van klinisch toezicht vereist echter verbeterde
communicatie, extra planning en focus op technologische en administratieve details, evenals een
goed begrip van de wettelijke vereisten op niet slechts één, maar twee locaties en dus mogelijk in
twee rechtsgebieden. Belangrijke overwegingen zijn onder meer beveiliging, voornamelijk van
technologische platforms, privacy inclusief ten aanzien van gevoelige gezondheidsgegevens, en
een gedetailleerde geïnformeerde toestemming. Degenen die technologie gebruiken bij klinisch
toezicht moeten ook de betrouwbaarheid van potentiële platforms zorgvuldig overwegen.
Voordat het platform wordt gebruikt, moeten alle partijen die het gaan gebruiken, daarmee een
basis- tot intermediaire vaardigheid hebben verkregen. Bovendien moet er met veel aandacht en
planning voor gezorgd worden dat de klinische supervisie zodanig is ontworpen dat een
realistische klinische ervaring wordt gecreëerd.
Degenen die technologie willen gebruiken om klinisch toezicht te bieden, moeten – als ze nog
geen ervaring met dit soort toezicht hebben gehad – een opleiding over of onafhankelijke studie
van deze benadering volgen om op deskundige en competente wijze effectief klinisch toezicht te
bieden, vergelijkbaar met wat persoonlijk wordt geboden. Voor een door de IBLCE
samengestelde referentielijst van collegiaal getoetste artikelen over de praktijk van telegezondheidszorg, zie bijlage A.
3.

Relatie tussen de voorlopige richtlijn van de IBLCE en Leerweg 1, Leerweg 2 en
Leerweg 3

Het is belangrijk op te merken dat dit document de bestaande geschiktheidseisen van de IBLCE
met betrekking tot Leerweg 1, Leerweg 2 en Leerweg 3 niet substantieel wijzigt, maar alleen
informatie geeft over hoe aan Leerweg 1, Leerweg 2 en Leerweg 3 klinische geschiktheidseisen
van de IBLCE voldaan kan worden door gebruik te maken van technologie.
4.

Relatie tussen voorlopige richtlijn van de IBLCE met de IBCLC-Informatiegids voor
de kandidaten (bijgewerkt maart 2022)

Het is van cruciaal belang op te merken dat, gezien de urgente omstandigheden die verband
houden met de huidige wereldwijde pandemie, het voor de IBLCE niet haalbaar is om snel de
volledige IBCLC-Informatiegids voor de kandidaten en de website in zestien talen te bewerken
en te vertalen zodat deze in overeenstemming is met deze voorlopige richtlijn. Daarom dient
deze tussentijdse richtlijn te worden gelezen in samenhang met de Informatiegids voor de
kandidaten en voor zover de informatie in de Informatiegids voor de kandidaten in strijd is met
of geen informatie geeft over de richtlijn die in dit document is vervat, zal deze voorlopige
richtlijn geldig zijn.
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Voor alle zorgvuldigheid moet erop worden gewezen dat dit slechts een voorlopige richtlijn is.
Als gevolg van het aanhoudende effect van de wereldwijde COVID-19- pandemie, wordt deze
voorlopige richtlijn verlengd van de eerder aangekondigde datum van 30 september 2022 tot 30
september 2023. De IBLCE zal de COVID-19-pandemie blijven beoordelen en nadere
bijwerkingen in 2023 presenteren.

C.

Leerwegen voor IBCLC-certificering

Zoals hierboven vermeld, is de erkenning als Internationaal Gecertificeerde Lactatiekundige
(IBCLC) mogelijk via drie leerwegen. Opgemerkt moet worden dat de huidige vereisten voor de
IBCLC al op een aantal manieren het gebruik van technologie overwegen om aan de IBCLCvereisten te voldoen. Veel kandidaten die bijvoorbeeld de IBCLC via elk van de drie trajecten
nastreven, voldoen via online onderwijs, inclusief vijf uur extra opleiding gericht op
communicatieve vaardigheden vanaf 2021, aan de huidige 95 uur durende lactatie-specifieke
onderwijsvereisten.
Daarom is deze tussentijdse richtlijn uitsluitend beperkt tot hoe voldaan kan worden aan de klinische
praktijkvereisten van Leerweg 1, Leerweg 2 en Leerweg 3.

D.

Voorlopige richtlijn

1. Leerweg 1 en het gebruik van technologie voor lactatie-specifieke klinische
praktijkvereisten
Leerweg 1 bepaalt dat kandidaten een praktijk moeten hebben als een Erkende
gezondheidswerker of ondersteuning moeten bieden bij het geven van borstvoeding via een
Erkende organisatie van borstvoedingsconsulenten en binnen vijf jaar onmiddellijk voorafgaand
aan de examenaanvraag een minimum van 1000 lactatie-specifieke klinische praktijkuren moeten
verwerven in een geschikte omgeving onder toezicht. Bij Leerweg 1 klinische praktijkuren is
momenteel het gebruik van technologie op de volgende manieren mogelijk:
•

Klinische praktijk onder supervisie wordt verkregen in een geschikte omgeving, die niet
direct onder toezicht hoeft te staan (verder gedefinieerd in Informatiegids voor de kandidaten
van de IBLCE, pagina 8). Als de juiste onder supervisie staande omgeving het gebruik van
telegezondheid of andere technologieën voor de zorg voor borstvoeding en lactatie mogelijk
maakt, is dit een acceptabele manier om deze klinische uren te verwerven.

•

Borstvoedingsconsulenten van een Erkende organisatie van borstvoedingsconsulenten
moeten klinische praktijkuren verwerven in een omgeving waar bevallingen geschieden en
die voldoet aan de criteria die zijn uiteengezet door de IBLCE en die ook telegezondheid of
het gebruik van andere technologieën kan omvatten als een optie voor het verlenen van de
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dienstverlening. De vrijwilligers die geaccrediteerde borstvoedingsconsulenten zijn, en die de
forfaitaire uurberekening gebruiken om de benodigde 1000 uur klinische praktijk te
verwerven, kunnen alle vormen van zorg meetellen voor het forfait van 500 uur per 12
maanden. Het tarief voor 250 uur per 12 maanden voor telefonische en/of online zorg wordt
verhoogd tot 500 uur per 12 maanden. Let op dat vanaf 1 januari 2022 en daarna, klinische
praktijkuren op uurbasis moeten worden verworven en dat de forfaitaire iefoptie niet langer
beschikbaar is.
2. Leerweg 2 en het gebruik van technologie voor directe supervisie van lactatie-specifieke
klinische praktijk
Kandidaten die programma’s in het kader van Leerweg 2 volgen, kunnen 100% van hun
minimum van 300 uur onder direct toezicht staande lactatie-specifieke klinische praktijk via
technologie platforms verwerven.
3. Leerweg 3 en het gebruik van technologie voor directe supervisie van lactatie-specifieke
klinische praktijk
Kandidaten van mentorschap programma’s in het kader van Leerweg 3 kunnen 100% van
hun minimum van 500 uur onder direct toezicht staande lactatie-specifieke klinische praktijk
via technologie platforms verwerven.
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Bijlage A: Referentielijst van de IBLCE voor de Bijgewerkte
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XXIII.
A.

Kostenoverzicht 2022
IBLCE Kostenoverzicht 2022 voor initiële certificering voor de
Niveau 1-landen

Niveau Andorra, Aruba, Australië, Bahama's, Bahrein, België, Bermuda, Britse Maagdeneilanden,
1
Brunei Darussalam, Canada, Chili, Curaçao, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland,
Falklandeilanden, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groenland, Guadeloupe,
Guam, Hongkong, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Japan, Kaaimaneilanden,
Kazachstan, Koeweit, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macau,
Maleisië, Malta, Martinique, Monaco, Nederland, Nieuw-Caledonië, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oman, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Reunion,
Roemenië, Russische Federatie, San Marino, Saudi-Arabië, Seychellen, Singapore,
Slovenië, Slowakije, Spanje, St. Kitts en Nevis, St. Maarten, Taiwan, Trinidad en Tobago,
Tsjechische Republiek, Turkije, V.S. Maagdeneilanden, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.
* Neem contact op met IBLCE via iblce@iblce.org als uw land niet in de lijst staat.
Valuta

USD

Kosten bij eerste
examen of
examen na
vervallen
certificering

Examen
Herkansingskosten

Route 3
Indienen van
het plan

$660

$330

$100

Hand-score
kosten

Restitutie voor beginnende
examenkandidaten die niet in
aanmerking komen of zich
terugtrekken vlak voor de
aangegeven deadline

$100

$330

Ga naar iblce.org voor actuele informatie over deadlines voor aanvragen.
Het online examenaanvraagsysteem schrijft USD voor en het tarief is gebaseerd op de wisselkoers
voor die dag. Het systeem accepteert creditcards en prepaid-creditcards.
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B.

IBLCE Kostenoverzicht 2022 voor initiële certificering voor de
Niveau 2-landen

Niveau Albanië, Algerije, Amerikaans-Samoa, Anguilla, Antigua en Barbuda, Argentinië,
2
Armenië, Azerbeidzjan, Barbados, Belize, Bhutan, Bolivia, Bosnië-Herzegovina,
Botswana, Brazilië, Bulgarije, China, Colombia, Cook Eilanden, Costa Rica, Dominica,
Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal Guinea, eSwatini,
Fiji, Filippijnen, Frans Guyana, Frans-Polynesië, Gabon, Georgië, Grenada, Guatemala,
Guyana, Indonesië, Irak, Jamaica, Jordanië, Kaapverdië, Kosovo, Laos, Libanon, Libië,
Maldiven, Marokko, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolië, Montenegro, Montserrat,
Namibië, Noordelijke Marianen eilanden, Noord-Macedonië, Oekraïne, Oezbekistan,
Palau, Paraguay, Peru, Servië, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent en de
Grenadines, Suriname, Thailand, Tunesië, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Vietnam,
Wit-Rusland, Zuid-Afrika
* Neem contact op met IBLCE via iblce@iblce.org als uw land niet in de lijst staat.
Valuta

USD

Kosten bij eerste
examen of
examen na
vervallen
certificering

Examen
Herkansingskosten

Route 3
Indienen van
het plan

$400

$200

$75

Hand-score
kosten

Restitutie voor beginnende
examenkandidaten die niet in
aanmerking komen of zich
terugtrekken vlak voor de
aangegeven deadline

$90

$200

Ga naar iblce.org voor actuele informatie over deadlines voor aanvragen.
Het online examenaanvraagsysteem schrijft USD voor en het tarief is gebaseerd op de wisselkoers
voor die dag. Het systeem accepteert creditcards en prepaid-creditcards.
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C.

IBLCE Kostenoverzicht 2022 voor initiële certificering voor de
Niveau 3-landen

Niveau Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, de Centraal3
Afrikaanse Republiek, de Comoren, de Democratische Republiek Congo, de Federale
Staten van Micronesië, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guinee, GuineeBissau, Haïti, Honduras, India, Ivoorkust, Jemen, Kameroen, Kenia, Kirgizië, Kiribati,
Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalleilanden, Mauritanië,
Mozambique, Myanmar (Birma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noord-Korea,
Oeganda, Pakistan, Palestina, Papoea-Nieuw-Guinea, Republiek Congo, Rwanda,
Salomonseilanden, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Syrië, Tadzjikistan,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Tsjaad, Tuvalu, Vanuatu, Verenigde Republiek Tanzania,
Westelijke Sahara, Zambia, Zimbabwe, Zuid-Soedan
* Neem contact op met IBLCE via iblce@iblce.org als uw land niet in de lijst staat.
Valuta

USD

Kosten bij eerste
examen of
examen na
vervallen
certificering

Examen
Herkansingskosten

Route 3
Indienen van
het plan

$225

$127.50

$50

Hand-score
kosten

Restitutie voor beginnende
examenkandidaten die niet in
aanmerking komen of zich
terugtrekken vlak voor de
aangegeven deadline

$70

$127.50

Ga naar iblce.org voor actuele informatie over deadlines voor aanvragen.
Het online examenaanvraagsysteem schrijft USD voor en het tarief is gebaseerd op de wisselkoers
voor die dag. Het systeem accepteert creditcards en prepaid-creditcards.
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XXIV. IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen (geldig tot en
met 2022)
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XXV. IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen (Met ingang
van 2023)
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