


 

 

 
Nederlandse presentaties 
 

 

Anna Verwaal, RN, CLE  
Anna Verwaal is geboorteconsulente, docent primaire periode, lactatie 
instructeur en verpleegkundige met moeder-kind specialisatie. Haar 
expertise is preconceptionele tot postnatale educatie en begeleiding. Sinds 
1995 is Anna lid van APPPAH, the Association of Pre and Perinatal 
Psychology and Health en nauw verbonden met de grondleggers en pioniers 
uit de pre en perinatale psychology. Sinds 2006 geeft ze wereldwijd 

lezingen en workshops over pre,- en perinatale imprints en trauma, de hormonale fysiologie, en de 
psychologische, emotionele, culturele- en spirituele aspecten van het geboorteproces. 

Voor meer informatie zie www.FromWombToWorld.com of kijk naar Anna’s TEDx Talk.  

From Womb To World, de reis die ons leven bepaalt 

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, zwangerschap en de geboorte een diepe 
imprint vormen op een mensenleven. Tijdens deze lezing wordt duidelijk hoe belangrijk het is om 
meer te weten over de manier waarop pre,- en perinatale imprints, angsten of trauma’s pasgeboren 
baby’s, (jonge) kinderen en volwassenen kan beïnvloeden, en wat we kunnen doen om her-activatie 
van deze imprints te voorkomen of helpen helen.  

 

Tom Van den Broeck, IBCLC en vroedman 
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. Daar worden zwangere koppels doorheen hun 
zwangerschap, bevalling en postpartum persoonlijk begeleid in een gemoedelijke sfeer. 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. 

Huidcontact als fundament van een optimale hersenontwikkeling 

Na miljoenen jaren evolutie is ons brein in staat om uit te groeien tot iets fenomenaals: denk maar aan 
onze sociale intelligentie of het reguleren en verwerken van allerlei emoties. Deze uitbouw van onze 
hersenstructuren gebeurt grotendeels buiten de baarmoeder tijdens de eerste levensjaren. Afhankelijk 
van het type en de hoeveelheid zorg gaat het babybrein zich anders ontwikkelen. Huidcontact speelt 
hierin een onmisbare en constructieve rol. 

Presentaties 
  

 

 

http://www.fromwombtoworld.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bZ6gLGCy84o


 

Jessica Boerema, Trainer Dunstan Babytaal Nederland, Owner 
Contact in Beeld 
Jessica Boerema heeft ruim 22 jaar gewerkt als medische pedagogisch 
medewerker op de kinderafdeling, couveuse-unit en psychosociale zorgpoli 
in het ziekenhuis. In 2012 is zij daarnaast gestart met haar eigen praktijk 
Contact in Beeld. Zij geeft er (online) trainingen aan ouders en 

professionals waarbij het thema optimaal communiceren met baby’s en jonge kinderen centraal staat. 
Videobeelden zijn altijd het middelpunt bij het overdragen van haar vakkennis. In 2016 heeft Jessica 
de Basisopleiding Dunstan Babytaal gevolgd en in 2020 is zij opleider geworden en werkzaam bij 
Dunstan Babytaal Nederland. 

Optimale borstvoeding met ondersteuning van Dunstan Babytaal 

Alle pasgeboren baby’s maken 5 reflexgeluiden om behoeften aan te geven. Een geluidje voor honger, 
vermoeidheid, een boertje dat dwarszit, darmkrampjes en ongemak. Wanneer je het reflexgeluid van 
een baby met honger of een vastzittende boertje goed kunt herkennen, aan zowel de visuele als 
specifieke auditieve kenmerken, dan is dat verrassend ondersteunend bij het optimaliseren van de 
borstvoeding. 

 

Saskia van Gerven, IBCLC 
Saskia van Gerven is een verpleegkundige die jarenlang op diverse 
afdelingen, zoals kinderafdeling, kraamafdeling en neonatologie afdeling, 
in verschillende ziekenhuizen heeft gewerkt. In 2001 heeft ze het diploma 
behaald tot kinderverpleegkundige en in 2005 het diploma tot neonatologie 
verpleegkundige. Ze heeft veel ervaring opgedaan met het begeleiden van 
kinderen bij de borstvoeding in bijzondere situaties. Dit was niet altijd 

makkelijk en ze miste daarbij de verdieping in de borstvoeding, daarom heeft ze in 2019 het diploma 
lactatiekundige IBCLC behaald.  

Saskia werkt met veel plezier als lactatiekundige in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond op de 
afdeling Centrum voor Geboorte en Gezin. Hier begeleidt zij moeders waarbij de borstvoeding niet zo 
vanzelfsprekend verloopt. Dit vraagt vaak een persoonlijk op maat gemaakt plan met creatieve 
oplossingen voor moeder en kind. Daarnaast werkt Saskia in haar zelfstandige onderneming als 
lactatiekundige in de regio Eindhoven en omgeving. De kinderen die ze in het ziekenhuis heeft 
begeleid ziet ze vaak terug in de thuissituatie om moeder en kind verder te helpen bij de borstvoeding. 
In 2021 heeft Saskia de opleiding behaald tot draagdoek consulente en past ze deze technieken toe bij 
moeder en kind als daar behoefte aan is. 

Anders dan verwacht en toch een goede start! Borstvoeding geven in bijzondere 
situaties, de praktische tips en trucs. 

Voor iedere moeder kan het lastig zijn om haar kindje aan de borst te laten drinken. De uitdaging 
wordt nog groter voor een moeder als haar kindje prematuur, dysmatuur, of ziek wordt geboren.  

Hoe kun je deze moeder en haar baby het beste helpen? Wat zijn nou handige tips en trucs om deze 
kinderen toch goed aan de borst te laten drinken. In deze lezing laat ik je zien welke tools er in mijn 
“gereedschapskist” zitten die je eventueel kunt gebruiken bij de begeleiding van moeder en kind. 

 

 



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. 

‘Ouders gebruiken veel spullen’: ethiek in de tijd van lactatie gerelateerde 
producten 

Wanneer ouders en zorgverleners rondom borstvoeding overladen worden met marketing berichten 
over hulpmiddelen en apparaten, dan wordt het uitdagender om een borstvoedingszorgplan te maken 
dat de beste ondersteuning geeft aan de ouders om hun eigen doel in het voeden van hun baby te 
behalen. Omgaan met de berichtgeving over deze producten en tegelijkertijd borstvoeding als aanpak 
voor het verbeteren van de volksgezondheid te promoten, vraagt dat we grondiger moeten nadenken 
over hoe we een eerlijke en rechtvaardige omgeving creëren voor lactatiekundige ondersteuning voor 
alle ouders, vooral als er veel ouders zijn die niet over de middelen beschikken om al deze 
hulpmiddelen en apparaten aan te schaffen. Deze presentatie laat een proces in drie stappen zien voor 
de borstvoeding zorgverleners om er zeker van te zijn dat zij de ouders een geïnformeerde beslissing 
laten nemen over mogelijk te gebruiken producten, die als onderdeel van het zorgplan gepresenteerd 
worden. 

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. 

Scholingspunten 
 

 
 

 



 

 

1. Inschrijving start op 1 februari 2022. 
2. Online conferentie Begrijp de baby, voed de toekomst (MINI)  start op 1 mei 2022. 
3. Presentaties zijn beschikbaar tot en met 1 juli 2022. 
4. Handouts kunnen tot 1 juli 2022 worden gedownload. 

 

Inschrijving is mogelijk voor iedereen.  

iLactation Conferentie Begrijp de baby, voed de toekomst (MINI)  begint 1 mei 2022. 
 
 

 
Normaal tarief 

 

 
Groep 

 
75,00 € 

 

 
70,00 € 

Deelnemers hebben ongelimiteerde toegang tot alle presentaties tot het einde van de conferentie op 1 
juli 2022. 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.  

Tarieven 
 

Kalender 
 

https://ilactation.com/wp-content/uploads/2018/06/File-for-groups-Dutch.xls
http://ilactation.com/nl/contact/
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/home


Helaas kan er niet met IDEAL betaald worden. 
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