


 

 

 
Nederlandse presentaties 
 

 

Serena Debonnet, IBCLC 

Serena Debonnet werkt sinds 2005 als Nationaal BFHI-coördinator voor de 
Belgische overheid, FOD Volksgezondheid. Om het contact met de praktijk 
te behouden werkt Serena als vroedvrouw-Lactatiekundige IBCLC in een 
Brussels ziekenhuis en verleent ze thuisbegeleiding. Binnen België is ze 
actief binnen de beroepsorganisatie voor Lactatiekundigen, Belgische 
Vereniging Lactatiekundig vzw. Ze blijft ijveren voor een betere 

interdisciplinaire ondersteuning van borstvoeding door het verzorgen van lezingen. Ze maakt deel uit 
van het BFHI Network coordinating committee voor de verdere ondersteuning van borstvoeding 
binnen de geïndustrialiseerde landen en was bestuurslid bij Elacta. 

Counseling en support bij borstvoedingsproblemen 

Moeders stoppen maar al te vaak vroeger dan verwacht met hun borstvoedingsavontuur. Jammer 
genoeg ligt er vaak een banaal probleem aan de oorsprong waar door positieve ondersteuning en 
begeleiding dit euvel oplost kon worden. Door een gebrek aan basiskennis bij de zorgverlener wordt 
dit kleine kwaal soms een echt medisch probleem met ziekenhuisopnamen tot gevolg. In deze lezing 
herhaal ik graag met jullie de eerste stappen bij een klein probleem om erger te voorkomen, vaak gaat 
het over eenvoud en snel toepasbare oplossingen waar de moeder centraal staat. 

 

Chella Verhoeven, IBCLC 

Chella Verhoeven is lactatiekundige IBCLC en heeft zich gespecialiseerd in 
het kolven van moedermelk en de werking van borstkolven. Als eigenaar 
van de MoM&e BorstkolfWinkel faciliteert ze kolfconsulten voor moeders 
die moedermelk willen kolven en verkoopt ze diverse merken kolven, 
onderdelen en personaliseert ze borstkolven naar wens van de kolvende 

moeder. 

Kolven in het kraambed en daarna 

Er zijn veel verschillende soorten en merken kolven op de markt. Welke kolf zet je wanneer in tijdens 
de lactatieperiode? Wat maakt een borstkolf ook een goede én bruikbare kolf? 

 

Maartje Luijk, hoogleraar gezinspedagogiek 

Maartje Luijk is hoogleraar gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Zij onderzoekt dagelijkse opvoedproblemen en hoe ze 
opvoeders daarin het beste kan ondersteunen. 
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Slapen als een baby 

Jonge ouders hebben vaak vragen over slaap. Hoeveel slaapt een baby? Waar kan een baby veilig 
slapen? Moet ik de baby laten huilen als hij niet wil slapen? Hoe kom ik zelf aan genoeg slaap? In 
deze presentatie staat het wetenschappelijk onderzoek naar slapen van baby’s (en hun ouders) centraal. 

 

Ina Gort & Gerjanne Post, neonatologie-/kinder- en PreVOS-
verpleegkundigen 

Ina Gort is sinds 1999 werkzaam in Isala Zwolle, sinds 2001 op de high 
care/medium care neonatologie afdeling en vanaf 2006 als PreVOS-
verpleegkundige. Gerjanne Post is sinds 1996 werkzaal in de Isala, sinds 
2001 op de highcare/mediumcare neonatologie afdeling en vanaf 2008 als 

PreVOS-verpleegkundige. Beiden zijn betrokken geweest bij het ontstaan van PreVOS (Prematuren 
Vervroegd Ontslag met Sondevoeding) in 2005. Gezien het succes van deze zorg en hun jarenlange 
ervaring, weten zij als geen ander waar ouders behoefte aan hebben als zij met hun premature baby 
naar huis gaan. 

Prematuur……en toch een stapje eerder thuis!! 

PreVOS Isala geeft begeleiding aan ouders die hun prematuur geboren kindje vervroegd meenemen 
naar huis met sondevoeding. Met deze zorg kunnen kinderen thuis leren drinken en is het tevens een 
mooie overgang van ziekenhuis naar huis. Wat zijn de ervaringen van ouders? En wat komt er 
allemaal kijken bij deze zorg? Ina en Gerjanne nemen ons in hun presentatie graag mee om een kijkje 
te geven in de door hun verleende PreVOS-zorg. 

 

Tom van den Broeck, vroedman en IBCLC  

Tom Van den Broeck besloot na zijn studies Germaanse Filologie en zijn 
musicalopleiding aan het Conservatorium van Brussel, de richting 
vroedkunde te volgen aan de Erasmushogeschool in Brussel. Na zijn studies 
is hij meteen als zelfstandige het werkveld binnen gestapt, eerst nog 
gecombineerd met een halftijdse baan in het Sint-Vincentiusziekenhuis in 

Antwerpen. In 2008 richtte hij samen met drie collega-vroedvrouwen de praktijk “La Madrugada” op 
in Antwerpen. In 2010 volgde hij het postgraduaat lactatiekunde en heeft hij aansluitend ook de 
internationaal erkende titel IBCLC behaald. Sindsdien is hij zich gaan verdiepen in de fysiologie van 
pasgeborenen en spreekt hij hierover regelmatig op bijscholingen en vormingsdagen. 

Instinctief voeden: eenvoudig effectief? 

Mensen zijn altijd erg inventief geweest in het zoeken naar oplossingen voor bepaalde 
borstvoedingsproblemen: tepelhoedjes, borstvoedingshulpset, SpecialNeeds Feeder,… elk jaar komen 
er nieuwe gespecialiseerde producten bij op de markt. We zouden bijna vergeten dat een kind aan de 
borst leggen iets heel natuurlijks is, weinig ‘skills’ vraagt en helemaal geen kunst- en vliegwerk vereist. 
Op geleide van de aangeboren reflexen van een gezonde en voldragen baby loopt een borstvoeding 
simpelweg eenvoudig effectief. 

 

 



Vertaalde presentatie 
 

Christine Staricka, BS, IBCLC, RLC, CCE 

Christine Staricka is zowel gecertificeerd lactatiekundige IBCLC als docent 
zwangerschapsbegeleiding. Zij heeft tien jaar ervaring als lactatiekundige 
IBCLC in een ziekenhuis en meer dan negentien jaar in het begeleiden van 
borstvoeding in een klinische setting. Zij organiseert het ‘Baby Cafe © 
Bakersfield’ en geeft daar lactatiekundige zorg. Ze geeft les aan 
professionele lactatiekundige opleidingen en bijscholing aan 

lactatiekundigen, zoals via de groep ‘The Lactation Training Lab’. Christine ontwikkelde het concept 
‘The First 100 Hours©’; dit is een strategie om zorgverleners te leren om hun beoordeling en de te 
verlenen zorg rondom borstvoeding tijdens de eerste paar dagen zo eenvoudig mogelijk te organiseren. 

Christine is momenteel de voorzitter van de United States Lactation Consultant Association (USLCA). 
Ze heeft de bachelor Business Management afgerond aan de University of Phoenix. Ze is 26 jaar 
getrouwd, woont in Californië USA en is de trotse moeder van drie geweldige dochters. 

Vergemakkelijken van borstvoedingszorg in de eerste 100 uur 

In de eerste dagen na de bevalling kun je een hoop uitdagingen tegenkomen als zorgverlener. 
Deze presentatie zal vanuit het perspectief van de baby kijken naar wat voor hen het meest belangrijk 
is in de eerste 100 uur na de bevalling. 
Hierbij belichten we de meest essentiële gedragingen en technieken om de ouders het pad van succes 
op te helpen. Dit pad helpt ze om hun eigen doelstellingen omtrent de voeding van hun baby te halen 
en hun eigen gezondheid en welzijn hierbij te beschermen. 

Dit stappenplan zal je als zorgverlener helpen om er zeker van te zijn dat je de kersverse ouders de 
beste start hebt kunnen geven van deze korte maar fantastische tijd in hun leven. 

 

LET OP: Accreditatie (voor minimaal 5 scholingspunten) wordt uitsluitend aangevraagd bij het 
KCKZ. 

Er worden géén scholingspunten voor andere beroepsgroepen toegekend aan deze miniconferentie, 
ook geen CERP’s (bijvoorbeeld voor kraamverzorgenden die tevens lactatiekundige zijn). De 
scholingspunten kunnen niet worden gebruikt in andere kwaliteitsregisters. 
 

 

1. Inschrijving start op 15 februari 2021. 
2. Online conferentie Terug naar de basis: eenvoudig effectief (MINI) start op 15 mei 2021. 
3. Presentaties zijn beschikbaar tot en met 15 juli 2021. 
4. Handouts kunnen tot 15 juli 2021 worden gedownload. 

 

Kalender 

Scholingspunten 



 

Inschrijving is mogelijk voor iedereen.  

iLactation Conferentie Terug naar de basis: eenvoudig effectief (MINI) begint 15 mei 2021. 
 
 

 
Normaal tarief 

 

 
Groep 

 
75,00 € 

 

 
70,00 € 

Deelnemers hebben ongelimiteerde toegang tot alle presentaties tot het einde van de conferentie op 15 
juli 2021. De conferentie is een totaalpakket; het is niet mogelijk om in te schrijven voor individuele 
presentaties. 

Groepsregistratie 

Groepsinschrijvingen zijn mogelijk voor groepen van 6 of meer leden die zich tegelijk inschrijven met 
één gezamenlijke betaling. De contactpersoon van de groep zorgt dat wij een lijst met namen en 
emailadressen van de groepsleden krijgen. We factureren aan de contactpersoon het totaalbedrag van 
de inschrijvingen, welke zal bestaan uit het totaal aantal deelnemers vermenigvuldigd met de 
groepsprijs. (Bijv. 6 leden x €70,00 = €420,00). Voor elk groepslid zullen de scholingspunten worden 
geregistreerd in het KCKZ-register, via PE-online. 

Graag dit document downloaden en invullen. Graag ontvangen wij beroepsgerichte gegevens van alle 
deelnemers zodat de registratie correct en volledig kan worden volbracht. Dit is noodzakelijk voor de 
puntenregistratie in het KCKZ-register. 

Voornaamste betalingswijze 

iLactation gebruikt PayPal als voornaamste betalingswijze. Als PayPal niet beschikbaar is in jouw 
land of je ondervindt andere problemen met PayPal, neem dan contact met ons op om een alternatieve 
betalingswijze te bespreken.  

Als je geen creditcard hebt 

PayPal rekeningen kunnen gekoppeld worden aan je creditcard óf aan je bankrekening. Details hoe je 
een PayPal rekening opent en je deze aan je bankrekening koppelt zijn hier beschikbaar.  

Helaas kan er niet met IDEAL betaald worden. 

 

Tarieven 


	Conference Programme Cover-sk
	Programme Inside - Dutch-sk

