
 

  

    

  
    

 

Yes, opheffing lockdown 

voor lactatiekundigen! 

 

Wat zijn we allemaal blij dat we weer 

als lactatiekundigen aan het werk 

mogen! Het bestuur van de VSBB 

heeft geprobeerd om de lockdown 

voor ons beroep eerder op te kunnen 

lossen, maar helaas niet met 

resultaat. Let allemaal goed op jezelf 

en pas de aanbevolen richtlijnen toe, 

zoals:  

• Goed en vaak handen 

wassen 

• Mondkapje dragen 

• Zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand houden 

• Werken op afspraak 

• Niet op huisbezoek bij 

COVID-19 gerelateerde 

klachten bij jezelf of binnen 

het gezin 

 

Maandelijkse online scholing | 

Ongeveer elke eerste week van de 

maand komt er een geaccrediteerde 

scholing online voor leden en niet-

leden. Als je lid van de VSBB bent, 

dan ontvang je korting van de 

vereniging op de totaalprijs! Houd 

dus je mail in de gaten. Ook zal het 

worden gepubliceerd op Facebook 

en Instagram. 

 

Voor de maand april staat de e-

learning 'Ontwikkeling kind' van Elly 

Krijnen op de agenda! 

 

De scholing van afgelopen februari 

over 'Borstproblemen en -operaties' 

van Marieke van Beuzekom kun je 

nog ook steeds bekijken.  
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Live webinar op 4 mei | Op dinsdag 4 

mei 2021 kun je meedoen aan het 

live webinar dat wordt gegeven door 

Patricia Knook en Elly Krijnen. Het 

gaat over 'HIV, donormelk en 

communicatie'. Tijdens het webinar 

is het mogelijk om via de chat vragen 

te stellen en via zogenaamde "break-

out rooms" is het mogelijk om met 

een kleinere groep deelnemers 

interactie aan te gaan. 

 

Nieuwe NCLO website | De nieuwe 

NCLO website staat inmiddels 

online: nclo.nl/bijscholing/. Daar vind 

je overzicht van de diverse 

opleidingen. In 2021 zullen daar veel 

verschillende soorten bijscholingen 

te zien zijn. Leden van de VSBB 

ontvangen altijd een korting op alle 

scholingen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date! 

 

Noteer het alvast in je agenda: 

woensdag 6 oktober van 19.00 tot 

21.45 uur. Wanneer de 

coronamaatregelen voorbij zijn, 

komen we graag weer met alle leden 

bij elkaar. 

 

We organiseren hiervoor een live 

avondcollege op locatie AMC 

Amsterdam, onder het genot van 

een hapje en een drankje.  

De sprekers op deze avond zijn:  

1. Prof. dr. Hans van 

Goudoever. Hij vertelt over 

borstvoeding als wapen tegen 

infecties. 

2. Elise Mank. Zij vertelt over 

insuline als supplement in 

moedermelk. 

Meer informatie volgt! Houd onze 

website en sociale media in de 

gaten.  

 

  

  

 

 

 

 

 

https://vsbb.us14.list-manage.com/track/click?u=963dad3687020750e4c80658e&id=3d27dfe706&e=616b3fdca2


 

Leden van de VSBB 

 

Leden aan 't woord | De VSBB geeft 

de leden in dit item op onze website 

de kans om iets te delen over hun 

werk. Vind jij het ook leuk om op 

onze website jouw verhaal te delen? 

Je kun je altijd aanmelden bij het 

bestuur van de VSBB. 

 

Deze maand: Annette! | Mijn naam is 

Annette Noordhof. Ik ben getrouwd 

en samen zijn we de ouders van drie 

volwassen kinderen. Mijn allereerste 

baan was in de kraamzorg.   
 

Na veel omzwervingen in de jaren 

die volgden ben ik teruggekeerd 

naar het werken met moeders en 

baby’s toen mijn jongste dochter 

naar de middelbare school ging. 

Tijdens mijn werk in de kraamzorg 

kwam ik regelmatig in contact met 

lactatiekundigen, en het leek me het 

mooiste beroep wat er bestaat. 

Daarom heb ik de opleiding gevolgd 

bij Baby&Borst in Almere en sinds 

2013 ben ik aan het werk als 

lactatiekundige. Tot december 2020 

was ik onderdeel van een 

maatschap, vanaf 1 januari 2021 

werk ik zelfstandig onder de naam 

borstvoeding Madelief. 

Ik zie het bevorderen van een 

gezonde hechting tussen ouders en 

kind als belangrijkste onderdeel van 

mijn werk en borstvoeding is de 

ideale manier om daarmee een 

goede start te maken. 

Daarnaast kan ik nog steeds onder 

de indruk raken van de vermogens 

van het menselijk lichaam. Dit komt 

prachtig tot uiting in het product 

moedermelk en het proces van 

borstvoeden. Wanneer we de 

natuurlijke gang van zaken hiervan 

stimuleren en niet in de weg staan 

gaat er veel vanzelf goed.   

Ik vind het erg fijn om te blijven 

leren, het maakt dat ik breder kan 

kijken naar de problemen van de 

moeders en baby’s die ik tegenkom 

in mijn werk. Ik volg dan ook zoveel 

mogelijk scholingen, onder andere 

aangeboden door de VSBB. Als 

lactatiekundige kan ik me bij tijd en 

wijle een roepende in de woestijn 

voelen tussen de andere 

zorgverleners die om ouders heen 

staan. Daarom vind ik het belangrijk 

om lid te zijn van 

beroepsverenigingen, we krijgen als 

beroepsgroep meer gehoor en 

erkenning door onze gezamenlijke 

stem te laten horen. 

 

Nieuwe leden | Als iemand een 

nieuw lid aanbrengt bij de VSBB, 

ontvangt die een cadeaubon van 

bol.com ter waarde van €20,-. Het 

nieuwe lid ontvangt een klein 

welkomstcadeau. 

http://bol.com/


 

 

Als lid de VSBB helpen? | Wil je als 

lid van de VSBB je handen uit de 

mouwen steken? Meld je dan aan bij 

het bestuur van de VSBB via 

info@vsbb.nl. Wij kunnen altijd 

enthousiastelingen gebruiken die het 

leuk vinden om op onze symposia 

ondersteuning te bieden!  

 

 

Jouw AGB code 

Bij CZ/OHRA/NN gaat hun 

declaratiesysteem geen declaraties 

meer verwerken wanneer een 

lactatiekundige geen AGB code 

heeft. Zij onderzoeken of het 

mogelijk is dat alle lactatiekundigen 

een AGB code via Vektis kunnen 

aanvragen, zodat de verzekerden en 

de zorgverleners hier geen hinder 

van ondervinden. 

 

Ze willen dit voor 1 oktober 2021 

geregeld hebben. Deze 

zorgverzekeraars gaat de 

zorgverleners hierover ook 

informeren. 

 

Wij willen je als beroepsvereniging 

hierover informeren, zodat jij je tijdig 

kunt aanmelden en zo eventueel 

problemen voorkomen met 

declaraties. 

 

Voor het aanvragen van een AGB 

code is de vereiste dat je IBCLC of 

NLG gecertificeerd bent en lid van 

een beroepsvereniging. 

 

Leden met een AGB code staan op 

de website ter inzage voor de 

zorgverzekeraars.  

Heb je al een AGB code van een 

andere beroepsgroep, dan moet je 

voor lactatiekundige declaraties 

opnieuw een AGB code 

Complementaire zorg aanvragen, die 

begint met 90.  

Je kunt er meerdere hebben, deze 

vervalt niet. 

Met onderstaande link en de 

volgende gegevens bij de hand kun 

je een AGB code aanvragen:  

• www.vektis.nl > AGB code 

aanvragen > ga naar 

Persoonlijk en/of 

Onderneming > 90 = code nr. 

Lactatiekundige > 

Complementaire zorg = 

categorie Lactatiekundige 

• datum behalen 1e certificaat 

IBCLC/NLG (ddmmjjjj) 

• lidmaatschap nr. VSBB (zie je 

brief na aanmelding) 

• KVK nummer 

Je krijgt niet per direct je code 

toegewezen. Hier gaat enige tijd (3-4 

weken) overheen. 

mailto:info@vsbb.nl
https://vsbb.us14.list-manage.com/track/click?u=963dad3687020750e4c80658e&id=66bc45ea38&e=616b3fdca2


 

 

Heb je vragen of lukt de aanvraag 

niet, neem dan contact op met José 

Advocaat 

via jose.advocaat@gmail.com.  

 

 

Erkenning door 

verzekeraars 

 

Momenteel is het VSBB betuur bezig 

om verschillende verzekeraars te 

benaderen om de VSBB als 

beroepsvereniging te erkennen.  

En ook de NLG Lactatiekundigen. 

Wij houden jullie op de hoogte van 

de betreffende nieuwe 

ontwikkelingen.  

 

 

mailto:jose.advocaat@gmail.com

