Betreft:

Kansrijke Start en de rol van lactatiekundige n.a.v. brief minister de
Jonge

Geachte mevrouw Dik-Faber,
Met interesse hebben wij kennisgenomen van de brief van Minister de Jonge van 20 februari jl1
over het programma Kansrijke Start met daarin de reactie op uw motie van 18 oktober 2018. De
minister stelt voor lactatiekundigen op te nemen in lokale coalities. Als Landelijke
Borstvoedingsraad zijn wij blij dat de minister het belang van lactatiekundige zorg onderstreept.
Zorgen over de grootste problematiek rondom lactatiekundige zorg blijven echter bestaan. Graag
gaan we hierover met u in gesprek.
We zijn optimistisch dat lokale coalities kunnen bijdragen om de afstemming in de zorgketen te
verbeteren, zeker gezien borstvoedende moeders met maar liefst 14 verschillende
zorgprofessionals te maken kunnen krijgen. Wij zijn er met de huidige oplossing alleen nog niet
gerust op dat lactatiekundige zorg in alle gemeenten vanaf de geboorte beschikbaar is en blijft.
Juist in de periode tussen de kraamzorg en de JGZ gaat het nu namelijk vaak mis2. Bovendien is
het geen vanzelfsprekendheid dat bij alle JGZ instellingen een lactatiekundige in dienst is. Het zou
dan ook waardevol zijn om meer inzicht te krijgen in de huidige inzet van lactatiekundigen binnen
de JGZ. Daarnaast is landelijke actie nodig om lactatiekundige zorg beter in te bedden in de JGZ.
We benadrukken dat het kind hierbij de zorgvrager dient te zijn. Ieder kind heeft namelijk recht
op gelijke zorg.
Door de verantwoordelijkheid bij de lokale coalities neer te leggen ontbreekt de financiële
borging. De Landelijke Borstvoedingsraad vindt dat lactatiekundige zorg en hulpmiddelen zoals
kolfapparaten voor alle moeders en kinderen toegankelijk dient te zijn. Het is voor ons daarom
onbegrijpelijk dat beiden intramuraal wel worden vergoed maar extramuraal niet. Door de
problematiek bij het lokale veld neer te leggen vrezen wij dat er willekeur ontstaat in gemeenten.
Dit vergroot financiële ongelijkheid, wat vooral de moeder en kinderen uit kwetsbare gezinnen
benadeelt. Hiervoor moet een duurzame oplossing komen.
We blijven graag gezamenlijk met u optrekken om lactatiekundige zorg vanaf de geboorte
beschikbaar te stellen voor alle moeders en kinderen die dat nodig hebben. Wanneer u contact
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/20/kamerbrief-overkansrijke-start-en-nu-niet-zwanger
2
https://www.ncj.nl/actueel/blogs/blogpost/blog-kansrijke-start-met-borstvoeding
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met ons wilt opnemen, kan dat via Karen van Drongelen, secretaris van de Landelijke
Borstvoedingsraad, te bereiken via secretariaat@borstvoedingsraad.nl of 06-46194595.

Met vriendelijke groeten,

Hester Rippen
Voorzitter Landelijke Borstvoedingsraad
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