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Certificaat Voedingscentrum 

 

 

 

Het Voedingscentrum gaat op 3 oktober a.s. een update uitvoeren in hun 
leeromgeving. Dit heeft invloed op je tot op heden behaalde certificaten van 

bijvoorbeeld de E-learning borstvoeding en/of kunstvoeding. De behaalde 
certificaten zijn namelijk na de update niet meer beschikbaar in de 
leeromgeving. We adviseren je om, voor zover je dat nog niet eerder hebt 

gedaan, je behaalde certificaten te downloaden en zelf op te slaan. Om je 
certificaten te kunnen downloaden, is het nodig om in te loggen. Na het 
inloggen kan je de certificaten op de pagina ‘Mijn certificaten’ opvragen en 

vervolgens op je computer of laptop opslaan. Het ophalen van je certificaten 
kan t/m 2 oktober a.s. 
  

Als je ná 3 oktober een scholing volgt in de leeromgeving van het 
Voedingscentrum dan komt je certificaat vanuit de nieuwe leeromgeving en 
is er niets aan de hand. 

  
Voor meer informatie over je certificaten of over de leeromgeving van het 
Voedingscentrum kijk op vraag en antwoord.  

 

  

  

 

 

Geen verandering in het protocol over 
borstontsteking! 
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De publicatie over het nieuwe Mastitis (Borstontsteking) beleid van Academy of 
Breastfeeding Medicine leidt nog niet tot verandering in het protocol voor 

kraamverzorgenden. 
 
Net voor de zomer heeft de Academy for Breastfeeding Medicine 

(ABM)(www.bfmed.org) een nieuw protocol gelanceerd over het voorkomen en 
verhelpen van mastitis. Mastitis wordt nu gezien als een spectrum, met de 
normale kraambedstuwing aan de ene kant – tot aan de ernstige klachten van 

ontsteking en abces etc. aan de andere kant. 
Deze protocollen worden over het algemeen vrij snel overgenomen door de 
mensen in het borstvoedingswerkveld, zoals de lactatiekundigen. De ABM staat 

bekend als een betrouwbare bron, met goed onderbouwd werk. 
 
In onze nieuwsbrief hebben we destijds aangegeven dat we in overleg met de 

ketenpartners met informatie zouden komen over wat je nu wél en juist niet 
(meer) moet doen en dat landelijke protocollen hierop aangepast zouden 
worden. 

  
Tijdens deze overleggen is afgesproken dat we de richtlijn borstvoeding volgen 
zodat we eenduidige en evidence based informatie geven. Iedereen is het 

erover eens dat deze richtlijn aan herziening toe is en dit wordt nog urgenter 
nu dit nieuwe beleid is gepubliceerd. Belangrijk is dat alle disciplines in de 
Geboortezorg alle onderzoeken bekijken en bestuderen voordat ze gezamenlijk 

overgaan naar een ander mastitis beleid. 
De KNOV en de Landelijke Borstvoedingsraad (LBR) hebben aangegeven dat er 
snel een herziening van de richtlijn Borstvoeding nodig is en dat ze er alles aan 

doen om dit te bewerkstelligen. 
  
Het is mogelijk dat lactatiekundigen een ander beleid aanhouden dan de 

verloskundigen. Ga altijd in overleg met elkaar en volg het beleid van de 
verloskundige tenzij zij anders aangeeft. 

  

  

  

 

Wil jij meedenken in de werkgroep 
Rookvrije Start voor de kraamzorg?  

 

 

Hoe kunnen we kraamverzorgenden ondersteunen om met het kraamgezin 

in gesprek te gaan over stoppen met roken en rookvrij blijven? Hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat iedere Kraamzorgorganisatie stoppen-met roken 
afspraken maakt? En hoe kunnen we alle kraamverzorgenden scholing 

hierover aanbieden? 
 

Vanuit de Taskforce Rookvrije Start zoeken we professionals uit de 
kraamzorg (een kraamzorgmanager, een opleider en enkele 
kraamverzorgenden) die hierover met ons in gesprek willen gaan. Jouw 

ervaring uit de praktijk is heel belangrijk voor ons! Dit najaar willen we een 
online bijeenkomst organiseren van 1,5 uur (datum in overleg). Er is een 
vergoeding beschikbaar van 150 euro voor jouw deelname. Lijkt het jou leuk 

https://kenniscentrumkraamzorg.us8.list-manage.com/track/click?u=1b9f554808ccc871796373767&id=6a6b41907a&e=3328965a0a


 

om hieraan deel te nemen? Mail dan naar rookvrijestart@trimbos.nl (o.v.v. 
‘werkgroep Rookvrije Start voor de kraamzorg’) en we nemen graag contact 

met je op! 

   

 

  

 

Herhaalprik voor zorgmedewerkers  

 

 

 

 

Vanuit het RIVM hebben wij het verzoek gekregen om 
jullie te wijzien op de mogelijkheid voor een herhaalpik 

tegen corona. Ga voor meer informatie naar Prik voor 
de zorg – Vragen.coronatest.nl 
 

Ben je als ZZP-er werkzaam, dan kun je via 
Solopartners een afspraak maken voor een vaccinatie. 
 

Verder wijzen we iedereen wederom op het belang van 
de hygiëne maatregelen. Het blijft belangrijk om deze 
te volgen. Ze zijn hier terug te vinden.  
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