
 

 
 

Voorbereiding voor de IBCLC-hercertificering 
Prepare for Recertification (Dutch) 

 
Door de IBCLC-hercertificering is het publiek dat wij dienen ervan verzekerd dat IBCLC’s de meest 
vertrouwde bron voor de zorg voor lactatie en borstvoeding blijven. Het doel van de IBCLC-
hercertificering is het bevorderen van voortdurende competentie door middel van professionele 
ontwikkeling en een leven lang leren. Om hun certificering te behouden zijn IBCLC’s verplicht zich 
elke vijf jaar te hercertificeren. 
 

Alle hercertificerende IBCLC's moeten bij elke vijfjarige hercertificeringscyclus aan drie 
vereisten voldoen: 

 

Vereiste 1: Reanimatie-opleiding 

Voorbeelden van opleidingen die hieraan voldoen zijn Cardiopulmonale Reanimatie (CPR) en 
Neonatale Reanimatie Programma’s (NRP). Een didactische en/of virtuele basiscursus reanimatie is 
voldoende om aan de vereiste te voldoen. Als beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die 
persoonlijke zorg verlenen, is het voor de veiligheid van klant en patiënt belangrijk om elementaire 
reanimatie-educatie te onderhouden. Gecertificeerden, die voor een controle zijn geselecteerd, zullen 
worden gevraagd om met een pasje of certificaat te laten zien dat zij een opleiding reanimatie hebben 
gevolgd. 

 

Vereiste 2: 250 praktijkuren lactatiekundig advies 

Klinische praktijkuren op het gebied van onderwijs, administratie, onderzoek, klinische praktijk of 
belangenbehartiging zijn zowel fulltime of parttime toegestaan. Deze uren kunnen worden behaald als 
vrijwilliger of als betaalde uren, of als een combinatie van beide. De lactatie-specifieke klinische 
praktijk berekenaar kan helpen bij het berekenen van deze uren en kan bij een controle worden 
overlegd.  
 

https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_October_Lactation-Specific-Clinical-Practice-Calculator_DUTCH.xlsx
https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_October_Lactation-Specific-Clinical-Practice-Calculator_DUTCH.xlsx


Vereiste 3: Het selecteren en voltooien van één 
hercertificeringsmethode 

(IBCLC-examen en hercertificering met CERP-studiepunten) 

 

Vanaf 2022 behoeven IBCLC’s die zich moeten zich niet langer om de tien jaar door middel van 
examens te hercertificeren. Er bestaan nu twee hercertificeringsopties voor elke 
hercertificeringscyclus van vijf-jaar: 

 

Optie 1: Hercertificering door een examen 
   

 

Volledige reanimatie-
opleiding 

Voltooien van 250 uur 
klinische praktijk 

 

Het IBCLC-examen 
aanvragen 

 

Het IBCLC-examen 
afleggen 

 
 
 
Het IBCLC-examen blijft een mogelijkheid voor hercertificering, maar is niet langer een 
vereiste. 
 
Het IBCLC-examen wordt twee keer per jaar aangeboden, in april in het Engels en in september 
in alle IBLCE-talen. In het examen wordt de toepassing getest van kennis van de onderwerpen 
die worden vermeld in het IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen. 
 
Het IBCLC-examen telt 175 meerkeuzevragen. Het examen bestaat uit twee delen en wanneer u 
deel 1 hebt voltooid, mag u niet naar dat deel terugkeren. De meeste vragen in deel 2 zijn 
gekoppeld aan een afbeelding. Het standaard IBCLC-examen duurt vier uur. 
 
Brits-Engels is de basis voor alle vertalingen van het IBCLC-examen. Met betrekking tot maten 
en gewichten komen in het IBCLC-examen zowel metrische gewichten en maten voor als 
Amerikaanse gewichten en maten, waarbij de meest voorkomende maateenheid als eerste wordt 
vermeld en de Amerikaanse maateenheid als tweede tussen haakjes, bijv. 30 ml (1 oz). 

 
 



Optie 2: Hercertificering met CERP-studiepunten door middel 
van Zelfevaluatie voor Permanente Educatie (PE-zelfevaluatie) 

     

Voer de  
PE-zelfevaluatie uit 

 

Haal de vereiste 
CERP-studiepunten 

 

Voltooi de volledige 
Reanimatie-

opleiding 
 

Voltooi 250 uur 
klinische praktijk 

 

Hercertificeren door 
middel van CERP-

studiepunten 
 

 
     

Permanente educatie, nu gestuurd door de PE-zelfevaluatie, helpt IBCLC’s om de uitgebreide 
kennis en vaardigheden te laten zien die nodig zijn om de praktijk als IBCLC uit te oefenen. 
IBCLC’s moeten de PE-zelfevaluatie uitvoeren om hun op het huidige IBCLC Gedetailleerd 
overzicht van onderwerpen gebaseerde competenties in kaart te brengen. Met gebruik van het 
Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan dat de uitkomst is van de PE-zelfevaluatie, moeten 
IBCLC's vervolgens 75 CERP-studiepunten behalen. 
 
De PE-zelfevaluatie is ontworpen om zelfreflectie aan te moedigen door middel van een 
“gemengde aanpak” van permanente educatie. Dit zorgt voor een evenwichtig behoud van 
competenties – en voor voortdurende afstemming op professionele normen in de onderwerpen 
die worden beschreven in het IBCLC Gedetailleerd overzicht van onderwerpen – terwijl het 
IBCLC’s ook de ruimte geeft om permanente educatie te kiezen die specifieker past bij hun 
loopbaan, praktijkomgeving of interessegebieden. Zodra de PE-zelfevaluatie na een aantal jaar 
volledig wordt toegepast, zal maximaal ongeveer de helft van het vereiste aantal CERP-
studiepunten behaald moeten worden op de gebieden die met de zelfevaluatie voor verbetering in 
kaart zijn gebracht, en de overige CERP-studiepunten worden dan bepaald door de IBCLC zelf. 
 
De PE-zelfevaluatie is een gratis, via de computer uitgevoerde op afstand beoordeling op afstand 
met ongeveer 70 meerkeuzevragen, die dient voor het opstellen van een Persoonlijk 
professioneel ontwikkelingsplan. Het moet in één tijdsblok van 120 minuten (2 uur) worden 
afgelegd. De PE-zelfevaluatie kan tijdens een hercertificeringscyclus van vijf jaar slechts 
eenmaal worden afgelegd. 
 
2022 was het begin van de overgangsperiode.  

• IBCLC’s die zich in 2023 hercertificeren, hebben in totaal nog 75 CERP-studiepunten 
nodig, waarvan maximaal 20 CERP-studiepunten (30%) op basis van de resultaten van 
hun PE-zelfevaluatie. 

• IBCLC’s die zich in en vanaf 2024 hercertificeren, hebben nog steeds in totaal 75 



CERP-studiepunten nodig, waarvan maximaal 34 CERP-studiepunten (50%) op basis 
van de resultaten van hun PE-zelfevaluatie. 

 
Na afronding van de PE-zelfevaluatie ontvangt u onmiddellijk feedback in de vorm van een 
Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan. Dit plan toont u de onderwerpen van het IBCLC 
Gedetailleerd overzicht van onderwerpen waarop uw permanente educatie zich moet 
concentreren. U moet minstens één CERP-studiepunt behalen in elk gebied dat in uw plan is 
aangegeven. 

 
Hieronder vindt u de vereisten voor IBCLC’s die zich in 2023 moeten hercertificeren door 
middel van CERP-studiepunten: 
 
 

 
 

 

75 
CERP-
studie-
punten 
vereist

5 E-CERP-
studiepunten

Reanimatie-
opleiding

(erkend als 3 R-
CERP-

studiepunten)

67 CERP-
studiepunten 
(inclusief 50 L-

CERP-
studiepunten in 

overeenstemming 
met het 

Gedetailleerd 
overzicht van 
onderwerpen )

Maximaal 20 CERP-
studiepunten (30%) 

zoals bepaald door uw 
Persoonlijk 

professioneel 
ontwikkelingsplan

(voor IBCLCs die zich in 
2023 moeten 

hercertificeren)

47 CERP-studiepunten 
zoals bepaald door de 

IBCLC 
(gebaseerd op uw carrièrepad, 
de eigen praktijkomgeving of 

eigen interessegebieden)



L-CERP-studiepunten: 
Menselijke lactatie en 

borstvoeding 

E-CERP-studiepunten: 
Professionele ethiek en 

gedrag 

R-CERP-studiepunten: 
Gerelateerd aan de praktijk 
van IBCLC's, maar geen L- 
noch E-CERP-studiepunten 

1 CERP-studiepunt = 
60 onderwijsminuten 

betreffende onderwerpen 
die zijn opgenomen in het 

IBCLC Gedetailleerd 
overzicht van onderwerpen 

 

Na het behalen van alle vereiste CERP-studiepunten, en als voldaan is aan alle aanvullende 
vereisten voor hercertificering, moet u in de vermelde aanvraagperiode de hercertificering via 
CERP-studiepunten aanvragen en de kosten betalen. 
 
Bewaar uw Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan van de PE-zelfevaluatie en het bewijs 
van de behaalde CERP-studiepunten voor een eventuele controle. 
 
Als u besluit dat u liever het IBCLC-examen aflegt om u te hercertificeren, kunt u dit aanvragen 
binnen de deadline voor het aanvragen van het examen, zelfs als u de PE-zelfevaluatie al hebt 
afgelegd. 
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