POSTGRADUAAT

LACTATIEKUNDE

Borstvoeding geven is goed voor de baby, de moeder, het gezin en de maatschappij. Het is meer dan het geven van
een voeding, het biedt naast de voordelen voor de gezondheid ook voordelen op psychologisch, sociaal, economisch
en ecologisch vlak.
Een lactatiekundige is de aangewezen hulpverlener voor de begeleiding bij borstvoeding. Zij bereidt de moeder voor
op het geven van B.V. en mochten er problemen ontstaan heeft zij de specialistische kennis in huis om hulp te bieden
aan moeder en kind. Zij is speciaal opgeleid om borstvoedingssituaties te beoordelen, advies te geven en te begeleiden.

DOELGROEP

PROGRAMMA

De postgraduaatsopleiding Lactatiekunde is een waardevolle specialisatie voor alle gezondheidswerkers
werkzaam in de moeder-kindzorg (vroedvrouwen,
verpleegkundigen, diëtisten, huisartsen, gynaecologen,
kinderartsen, psychologen, en andere hulp- en zorgverleners betrokken in het begeleiden van zwangeren en
moeders).

Het programma omvat 20 lesdagen (excl. examendagen)
en bestaat uit 26 studiepunten verdeeld over 5 modules:

Toelatingsvoorwaarden

• EBP: wetenschappelijke literatuurstudie en praktijk

Om een postgraduaatsopleiding te kunnen starten moet
je een bachelor-, master- of gelijkgesteld diploma (vroeger A1 en licentie) hebben.
Een minimale HBO opleiding voor cursisten uit Nederland is vereist.
Als kraamverzorgster kan je toegelaten worden als je
voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen aan
het internationale examen IBCLC. In dit laatste geval
ontvang je enkel een aanwezigheidsattest en geen
getuigschrift.

De cursisten worden begeleid door docenten via theoretische voordrachten, praktijkgerichte werkcolleges,
vaardigheidstraining en het elektronisch leerplatform.
Er is steeds mogelijkheid tot individueel opzoekingswerk. Daarnaast dient de cursist tijd in de plannen voor
zelfstudie.

• Lactatiekundige basis
• Lactatiekundige verdieping
• Lactatiekundige als professional
• Stage

Na het theoretische gedeelte volgt een stage van 75
uren in een externe werksetting. De lessen en begeleiding worden gegeven door voornamelijk lactatiekundigen IBCLC en artsen.

Examinering en attestering
De module lactatiekunde basis wordt geëvalueerd met
een schriftelijk en mondeling examen en een presentatie
in juni.
Deze opleiding bereidt de cursist voor op de deelname
aan het IBCLE.

Accreditering
De opleiding is goedgekeurd als permanente vorming
door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen en door
de KNOV. Er is volledige accreditatie voor artsen die de
opleiding wensen te volgen.

PRAKTISCH
Start
De opleiding start in oktober en is gespreid over het academiejaar. De lessen worden steeds op maandag en dinsdag van 8.45 uur tot 17.00 uur gegeven. Je vindt alle data
op de website www.ucll.be/studeren/verder-studeren.

Locatie
Campus LiZa , Genk

Prijs
1100 euro

Inschrijven
Voorinschrijvingen kan elektronisch via
www.ucll.be/studeren/verder-studeren en doorklikken
naar het postgraduaat Lactatiekunde. Daarna ontvang
je een bevestiging per email tot definitieve inschrijving
door de programmaverantwoordelijke.

Website
www.ucll.be/lactatiekunde

Contact
Expertisecel Moeder en kind
Manon Liebe
manon.liebe@ucll.be
Campus LiZa
Schiepse Bos 5
B-3600 Genk
T. +32 (0) 11 180 600
F. +32 (0) 11 180 699

