
 

 

 

 

 

 

 

2021: nieuw jaar, nieuwe 

kansen! 

 

We hebben ons het afgelopen jaar 

allemaal moeten aanpassen aan een 

veranderende wereld. We kijken uit 

naar een tijd van ontspanning en 

samenzijn met elkaar.  

Of dit nu digitaal zal zijn of face-to-

face. Ook willen we jullie nog 

bedanken voor alle leuke reacties op 

het presentje van december jl.!  

 

 

Online scholingen 

Maandelijkse online scholing | Vanaf 

december biedt de VSBB elke eerste 

maandag van de maand een 

geaccrediteerde online scholing aan 

onze leden. Houd je mail in de 

gaten! Ook zal het worden 

gepubliceerd op Facebook en 

Instagram. Voor de maand januari 

staat de e-learning 'Borstvoeding 

geven aan de vroege prematuur' 

online. Voor februari staat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Borstproblemen en operaties' van 

Marieke van Beusekom op de 

agenda! 

 

 

Webinar in maart | Op dinsdag 9 

maart 2021 organiseert het NCLO 

een interactief live webinar dat wordt 

gegeven door Annet Mulder, 

lactatiekundige IBCLC. Van 09:30 tot 

11:45 uur vertelt zij over antenataal 

kolven, geïnduceerde lactatie en 

relactatie. 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.  

 

Het webinar is geaccrediteerd voor 2 

punten door de IBLCE, VSBB en 

KCKZ. Accreditatie bij de KNOV is 

aangevraagd. De kosten voor het 

webinar zijn €40,-. Aanmelden kan 

via https://nclo.nl/overzichtpagina/. 

 

https://vsbb.us14.list-manage.com/track/click?u=963dad3687020750e4c80658e&id=e0595ecc56&e=616b3fdca2


 

Avondcollege in oktober | Het 

COVID-19 virus heeft roet in het eten 

gegooid wat betreft de face-to-face 

scholingen. Momenteel is de VSBB 

met de voorbereidingen voor een 

online avondcollege voor woensdag 

6 oktober 2021. Zet het alvast in je 

agenda! We zullen onze leden 

hiervoor tijdig een uitnodiging sturen. 

 

Nieuwe NCLO website | De nieuwe 

NCLO website staat inmiddels 

online. Daar vind je een 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!  

 

 

Huidige werkwijze 

lactatiekundigen 

Sinds 15 december 2020, nadat de 

maatregelen met betrekking tot de 

COVID-19 pandemie zijn aangepast, 

kunnen lactatiekundigen uitsluitend 

telefonisch, door middel van 

beeldbellen of per e-mail hun beroep 

uitoefenen. 

 

De VSBB heeft geprobeerd om 

invloed uit te oefenen op deze keuze 

door middel van sociale media. Er is 

geschreven naar Jinek, Beau van 

Erven Dorens en dr. Gommers. De 

 

NVL heeft ook een brief geschreven 

naar diverse partijen. Dit alles helaas 

zonder resultaat.  

Het is voor veel van ons niet te 

begrijpen waarom ons beroep niet 

mag worden uitgeoefend in een 

vrijgevestigde praktijk. Wij hadden 

heel graag bij Jinek aan tafel 

gezeten om ons standpunt duidelijk 

te maken. Het is alleen niet zo 

makkelijk om gehoord te worden in 

de media. 

 

Wanneer wij meer horen rondom dit 

onderwerp, zullen we onze leden 

direct op de hoogte stellen.  

 

  

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: Mireille! | Mijn naam is 

Mireille 

Zijderveld-

Jonkman. Ik 

werk voor 

'Borstvoeding 

& meer' als 

borstvoedingscoach en daarnaast 

ben ik zelfstandig kraamverzorgende 

bij 'Kraamzorg Family' uit Houten.  
  

Ik ben getrouwd, heb drie zoons 

(jongvolwassen) en een dochter 

(tienerleeftijd), en woon in Houten. 

Sinds 2002 werk ik met veel plezier 

als kraamverzorgende. Daarnaast 

was ik in 2001 al gestart als 

vrijwilligster bij de 'Vereniging 

Borstvoeding Natuurlijk (VBN)'. Ik gaf 

daar als bijgeschoolde 

ervaringsdeskundige informatie en 

adviezen over borstvoeding aan 

(aanstaande) moeders. 

 

In 2005 ben ik gestopt bij de VBN, 

maar mijn interesse in het 

begeleiden van jonge ouders en hun 

baby bij de borstvoeding 

bleef. Tijdens mijn werk als 

kraamverzorgende kwam dat goed 

van pas, maar ik zocht naar 

verdieping van mijn kennis. Deze 

vond ik in de opleiding tot 

borstvoedingscoach bij 'Baby en 

 

Borst' uit Almere.  

De opleiding heb ik in 2017 

afgerond. Ik ben lid van de VSBB om 

mijn kennis up-to-date te houden en 

uit te breiden. Er wordt een 

interessant scholingsprogramma 

aangeboden, waar ik met interesse 

aan deelneem. 

 

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. 

 

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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bol.com/
mailto:info@vsbb.nl


 

Jouw AGB code 

 

Zoals je weet, kun je als 

lactatiekundige een AGB code 

aanvragen bij Vektis. Je kunt je 

eigen AGB code aanmaken bij 

www.agbcode.nl. José heeft een 

'route' voor aanmelding gemaakt bij 

Vektis om het aanmelden 

makkelijker te maken.  

Deze route staat op de website. Lukt 

het niet om je aan te melden, neem 

dan contact op met José Advocaat 

via jose.advocaat@gmail.com. Zij is 

de contactpersoon binnen de VSBB, 

die gaat over de AGB code.  

 

 

Inschrijven klachtenportaal 

 

Als jij je nog niet hebt ingeschreven 

bij het klachtenportaal, willen wij je 

vragen om dit alsnog te doen. Het is 

van essentieel belang dat eventuele 

klachten op een goede manier 

worden opgelost voor jezelf en voor 

je cliënten.  

Omdat je lid bent van de VSBB, 

ontvang je korting. Zet dit bij je 

inschrijving in de e-mail en het wordt 

van het totaalbedrag afgetrokken. 

Vul bij je inschrijving in dat de 

verleende zorg onder WKKGZ 

valt: https://klachtenportaalzorg.nl/.  

 

 

Financiën 

 

Jaarbegroting | De jaarbegroting van 

2021 is na inlog voor leden zichtbaar 

op de website van de VSBB. 

 

Contributie | De contributie facturen 

zijn per e-mail verstuurd.  

Fijn dat er door zovelen al is betaald. 

Aan de leden die nog niet hebben 

betaald, verzoeken wij vriendelijk om 

het verschuldigde bedrag binnen 14 

dagen alsnog over te maken.  

 

https://vsbb.us14.list-manage.com/track/click?u=963dad3687020750e4c80658e&id=baaec9ecd6&e=616b3fdca2
mailto:jose.advocaat@gmail.com
https://vsbb.us14.list-manage.com/track/click?u=963dad3687020750e4c80658e&id=0b6136b423&e=616b3fdca2

