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Terugblik op Algemene Ledenvergadering 

 

Op 1 juli vond onze online Algemene 

Ledenvergadering plaats via Zoom. 

Wij hadden een mooie opkomst van 

leden.  

Verschillende agendapunten werden 

doorgenomen en er kwamen leuke 

ideeën binnen voor onderwerpen 

voor scholingen in 2022.  

 

 

Online scholingen 

Maandelijkse online scholing | 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 je mail in de gaten! Ook 

publiceren we de scholingen op onze Facebook en Instagram pagina's. 

 

Webinar in juni | Voor de maand juni stond de live Webinar "Communiceren met zorg 

professionals" door Stephan Bonte op de agenda! Helaas ging vanwege het beperkt aantal 

aanmeldingen de scholing niet door. We hebben hiervoor dus een nieuwe datum geprikt: 

dinsdag 5 oktober 2021 van 19.30 tot 21.45 uur. 

 

Let op: dit webinar bestaat uit twee delen. Deel II kun je niet volgen zonder dat je deel I 

hebt gevolgd.  

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avondcollege in oktober | Het lijkt erop dat er steeds meer mogelijkheden zijn, dus 

noteer het alvast in je agenda: woensdag 6 oktober van 19.00 tot 21.45 uur. 

 

Dan organiseren we een live avond 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.  

 

 

Erkenning door zorgverzekeraars 

 

De afgelopen jaren is het VSBB bestuur 

bezig geweest om bij verschillende 

zorgverzekeraars erkenning te krijgen 

voor onze leden.  

Het is geen makkelijk proces en kost 

heel veel tijd en geduld. Het VSBB 

bestuur is van plan om hier weer 

vaart achter te zetten.  

 



 

 

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: Monique! | Even 

voorstellen! Ik ben Monique van 

Helmondt en woon mijn hele leven al 

in Zeist. Heerlijk in het groen, want ik 

ben graag buiten. Ik woon in het 

centrum en dat vind ik gezellig. Met 

de fiets zit ik zo in het bos of rijd ik 

onder de Dom door. Net hoe mijn pet 

staat.  
 

Ik ben met veel plezier 43 jaar kraamverzorgende. Ik dacht dat ik dit maar voor een jaartje 

ging doen, omdat het best een pittig beroep was vroeger. De kraamweek was altijd 10 

dagen en de dagen vol en lang. Maar kijk: ik doe het nog steeds! Ik geniet er steeds meer 

van. Elke week een ander gezin op een andere plek en een andere cultuur. 

 

Mensen op weg helpen met hun nieuwe kindje. Ze vertrouwen en rust geven. Toch wel 

een bijzonder beroep. 

 

Ook ben ik 5 jaar co-begeleider van Centering pregnancy groepen bij twee 

verloskundigenpraktijken in Utrecht. Dit vind ik ook zo leuk om te doen. De ervaring uit mijn 

werk als kraamverzorgende komt hier goed van pas. En van de verloskundige leer ik veel. 

Heel soms werk ik in een gezin die in mijn CP groep heeft gezeten. 

 

In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger op Vossenveld, een zorginstelling voor jongeren met een 

meervoudige beperking. Daar woont een jongen die ik al ken vanaf zijn geboorte. Hij is nu 

21 jaar en woont daar nu 3 jaar. Hij is rolstoelafhankelijk. Ik bezoek hem elke 



 

woensdagmiddag/avond en dan zorg ik voor hem. We gaan dan wandelen of fietsen of 

gewoon luieren en boekjes lezen.  

 

We eten samen en rond 20 uur gaat 'ie lekker slapen. Van hem heb ik geleerd van de 

kleine dingen te genieten.   

Toen er tijdens een bijeenkomst van CP een borstvoedingscoach over BV kwam 

vertellen dacht ik meteen dit is iets voor mij. Samen met een collega heb ik 2,5 jaar 

geleden de opleiding gedaan in Almere en het heeft mij veel gebracht.  

 

De bijscholingen die ik tot dan toe had gehad waren prima maar de opleiding gaf nog 

meer kennis. Ik keek uit naar de lesdagen. Als een spons nam ik alles op. Mijn hart 

lag altijd al bij de BV maar nu nog meer. 

 

Ik kan enorm genieten als ik een zorg afsluit en de voeding op de rit zit en de baby 

goed groeit. Ouders blij zijn met de borstvoeding en vertrouwen hebben. 

 

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!  

 

 

 

 

Het VSBB bestuur wenst iedereen een hele fijne zonnige 

zomervakantie toe! 
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