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Deze week is het Samen voor Borstvoeding Week in Nederland.
Een goed moment om u onze eerste nieuwsbrief aan te bieden. Vind u ook niet?

Samen voor borstvoeding
Lactatiekundigen zowel
werkend als zelfstandigen,
als in ziekenhuizen, kraamzorg, consultatieburo’s en
jeugdgezondheidszorg, zijn
al jaren verenigd in de
‘Werkgroep Borstvoeding’.
Graag informeren wij u
over wat wij doen om het
geven van borstvoeding te
ondersteunen. Dit doen we
graag samen met u!
Dit jaar neemt collega
Antoinette van Geemen
afscheid als lactatiekundige
van het OLVG. Maar dat niet
alleen. Wij als werkgroep
moeten afscheid van haar
nemen als voorzitter. Wij zijn
dankbaar voor hoe zij de
werkgroep al die jaren
voortvarend heeft geleid en
zich onvermoeibaar heeft
ingezet voor het ondersteunen van borstvoeding
in de regio Amsterdam en
Amstelland.

Wat doet de werkgroep?
Een keer per kwartaal
komen de lactatiekundigen
bijeen. Gezamenlijk worden
actiepunten op kortere en
langere termijn vastgesteld.
Beleid wordt met elkaar
Wist u bijvoorbeeld al dat besproken en afgestemd.
Kennis wordt gedeeld door
er een online en gratis
bijscholing voor u gemaakt casuïstieken te bespreken en
is op het gebied van borst- onderwerpen aan de orde
te stellen.
voeding. Natuurlijk met
Aandachtspunten:
medewerking van onze
de komende tijd zet de
collega Myrte van
werkgroep zich in om het
Lonkhuijsen. Volg de
aantal moeders dat
E-learning op uw eigen
borstvoeding geeft in de
niveau (7 leerniveaus) en
eerste 6 weken, te vergroop een geschikt moment
ten. Wij zijn een overzicht
(u kunt altijd pauzeren).
aan het maken van de bestaande activiteiten voor pas
Geaccrediteerd door
bevallen vrouwen. Zo zijn er
KNOV, KCKZ, AJN, V&VN,
de Mama café’s, de Aanpak
en KNMG .
Gezond Gewicht, Discussie
groepen in de wijk, enz.
Zie
Wat is er al en wat is er
http://leeromgeving.voedingscentrum.nl
nodig? Heeft u ideeën, laat
het ons weten!
Wordt vervolgd...

De werkgroep is er ook voor u!
NIEUW NIEUW NIEUW
Overzichten online

Heeft u een vraag voor de
lactatiekundigen in de stad?
Wilt u iets aan de orde
stellen? Stuur dit dan in een
mail naar
werkgroepborstvoeding
@gmail.com.

De bekende overzichten van
voorlichtingsbijeenkomsten,
mama-café’s, moedergroepen,
kolfverhuur en vrij-gevestigde
lactatiekundigen zijn samengevoegd in één prachtige folder.
Nu te downloaden (link): Folder
Werkgroep Borstvoeding
Amsterdam en Amstelland

Interessante informatie:


KENT U DEZEL AL? EEN
KORTE VIDEO VAN DE
CONSUMENTENBOND MET
NAAST INFORMATIE OVER
BORST EN FLES-VOEDING,
INS EN OUTS OVER DE
MOEDERMELKBANK.
‘BORSTVOEDING TIPS MAMA TELT AF! ‘



DE NIEUWE BORSTVOEDINGCIJFERS VAN
AMSTERDAM VERTELLEN
DAT STEEDS MEER
MOEDERS IN AMSTERDAM
EN AMSTELLAND BORSTVOEDING GEVEN. EN
DAAR MOGEN WE BEST
BLIJ MEE ZIJN!

In dit nummer:
WIE ZITTEN ER IN DE WERKGROEP?

AFSCHEID VAN ANTOINETTE VAN
GEEMEN

Uit de vergadering...
De werkgroep signaleert dat
de ‘miconazol’creme (spruw
ed.), die momenteel verstrekt
wordt door apotheken, uit
Duitsland afkomstig is. Het is
dezelfde werkzame stof en
werking. Navraag bij apotheek: betreft een productietekort. Onduidelijk wanneer
dit opgelost is. Ook constateren we veel verschillende
behandeladviezen.
Lactatiekundigen staan
natuurlijk open voor overleg!

E-LEARNING BORSTVOEDING
VOEDINGSCENTRUM

WAT DOET DE WERKGROEP?

WAT DOEN WIJ VOOR U?

OVERZICHTEN
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