
  

 

Baby Friendly informatie 

op herhaling 
 

Beste lezer, 
 
In deze nieuwsbrief zetten we graag voor u op een rijtje waar u informatie kunt vinden over 
de transitie naar de Vijf Standaarden van Baby Friendly Nederland. 
 
Vanaf 2016 publiceerden wij in achtereenvolgende nummers van onze 

nieuwsbrief GoedGevoed en daarna op onze website informatie die u kunt gebruiken om uw 
beleid aan te passen, uw medewerkers te mee te nemen in de verandering en ouders op de 
hoogte te stellen. We kunnen ons voorstellen dat die informatie op dat moment (nog) niet 
actueel voor u was of dat u deze gemist heeft.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van deze publicaties met de directe links waar de informatie 
is te vinden.  

• Transitiedocument: routeplan voor organisaties die het Baby Friendly Nederland 
WHO/UNICEF keurmerk willen halen of willen behouden, terwijl de eisen voor het 
keurmerk verschuiven van puur borstvoeding, naar begeleiding bij alle voeding in de 
eerste twee levensjaren van het kind. 

• Checklists per soort organisatie om te kijken in hoeverre beleid en praktijk klaar zijn 
voor de toetsing door Baby Friendly Nederland: 

o Checklist beleid ziekenhuis, 
o Checklist beleid kraamzorg,  
o Checklist beleid JGZ,  
o Checklist beleid verloskundige 

Verder publiceerden wij in GoedGevoed (onder andere) de volgende artikelen:  

 

https://www.babyfriendlynederland.nl/nieuws/titel-van-een-bericht
https://www.babyfriendlynederland.nl/web/filemanagement/Afbeeldingen/Transitie%20document.pdf
https://www.babyfriendlynederland.nl/web/filemanagement/Documenten/checklist%20beleid%20en%20interne%20audit%20standaarden%20ziekenhuis.pdf
https://www.babyfriendlynederland.nl/web/filemanagement/Documenten/checklist%20beleid%20en%20interne%20audit%20standaarden%20verloskundige%20en%20kraamzorg.pdf
https://www.babyfriendlynederland.nl/web/filemanagement/Documenten/checklist%20beleid%20en%20interne%20audit%20standaarden%20JGZ.pdf
https://www.babyfriendlynederland.nl/web/filemanagement/Documenten/checklist%20beleid%20en%20interne%20audit%20standaarden%20verloskundige%20en%20kraamzorg.pdf


De WHO-Code en de 5 Standaarden (over verstrekken van informatie over 

kunstvoeding) 

We kregen de volgende vraag voorgelegd: ‘ …standaard geven we een folder borstvoeding 

mee. Mag er nu ook een folder flesvoeding mee? Voelt nog wat als vloeken in de kerk ;)  

 

De WHO-Code blijft een basisonderdeel van het BFHI certificaat. Ook – en misschien wel 

juist- nu de begeleiding bij flesvoeding wordt getoetst, is alertheid op correcte naleving van 

de WHO-Code geboden. Standaard zonder enige informatie of counseling vooraf 

flesvoedingsinformatie uitreiken hoort niet in een Baby Friendly gecertificeerde organisatie. 

Hetzelfde geldt voor groepsvoorlichting over het geven of bereiden van de fles. 

Omdat informatie over de fysiologie van de baby de basis is, kan het heel nuttig zijn om 

standaard informatie te geven over alle aspecten die voor een baby –ongeachte de 

voedingswijze- hetzelfde zijn. Inclusief signalen van voedingsbereidheid, belang van 

huidcontact, wat ouders kunnen verwachten in het eerste uur na de bevalling, signalen van 

voldaan zijn, voedingsreflexen, responsief voeden, voeden op verzoek en rooming-in. Nodig 

ouders uit om zich te verdiepen in de verschillende voedingswijzen. In een persoonlijk 

gesprek kunnen vragen, zorgen en misvattingen worden weggenomen. Dan kunnen ook 

extra folders over borstvoeding en/of voeden met de fles worden uitgereikt. 

Overleg binnen de VSV en met andere ketenpartners wie wat doet. En vergeet niet aan 

ouders te vragen wat ze al weten en waar ze vragen over hebben. De uitdaging is om steeds 

te denken wat alle baby’s gemeenschappelijk hebben. Net zoals we bij borstvoeding 

onderscheid maken tussen het ‘product’(hoe is moedermelk samengesteld) en de manier 

waarop de voeding wordt gegeven (het ‘proces’: borstvoeding, aanleggen, reflexen, 

afstemming, invloed op verzorgende opvoedingsstijl), gaan we dat ook doen bij de 

begeleiding bij flesvoeding. De overeenkomsten zitten in het proces. 

Veilige bereiding van flesvoeding moet 1-op-1 worden uitgelegd. Bij ontslag uit een 

ziekenhuis wanneer kraamzorg niet direct opvolgende zorg kan bieden, moet in het 

ziekenhuis vóór ontslag de veilige bereiding worden voorgedaan. Is er wel aansluitende zorg, 

dan kan de instructie van veilige bereiding worden overgedragen aan de kraamzorg. Kant en 

klare voeding meegeven door het ziekenhuis is een overtreding van de warenwet en mag 

dus niet. 

Europese richtlijn 

Overheidsbesluit 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1480437153833&uri=CELEX:32006L0141
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-161.html


Scholing 

Hoeveel uur scholing per jaar is minimaal verplicht? 

In het Uittreksel van de nieuwe Baby Friendly Nederland Standaarden staat: “In het 

scholingsbeleid is opgenomen dat medewerkers per jaar minimaal twee uur scholing volgen 

en dat per jaar twee uur besteed wordt aan de standaarden gerelateerde informatie. “ 

Daarmee wordt net als voorheen bedoeld: 

A) Trek tijd uit voor formele scholing. Omdat het resultaat belangrijker is dan de besteedde 

tijd, stellen we slechts twee uur per jaar als voorwaarde. 

Uit de audit, het rapport of de interne audit, blijkt waar de scholingsbehoefte ligt. Onder de 

nieuwe standaarden wordt de kennis van medewerkers niet meer getoetst. Er wordt naar de 

kennis en ervaringen van ouders gevraagd. Dus scholing van medewerkers moet niet alleen 

gericht zijn op kennisverwerving, maar ook op de vaardigheid om kennis op ouders over te 

brengen. 

B) Naast de twee-uurs-eis voor scholing, is er ook een twee-uurseis voor aan de 

standaarden gerelateerde informatie. Denk daarbij aan interne nieuwsbrieven, periodiek 

vakinhoudelijk overleg (over voeding voor baby’s 0-2 jaar en andere aan de standaarden 

gerelateerde onderwerpen) 

 
Wie nemen deel aan de groepsgesprekken?  

Bij de audit worden -afhankelijk van het type organisatie en de te certificeren afdelingen- 

zorgverleners geïnterviewd die een beleidsbepalende rol hebben op de betrokken afdeling. 

Het zijn zorgverleners die te maken hebben met kinderen van 0 tot 3 jaar. Het thema is 

steeds voeding: borstvoeding, flesvoeding en voeding voor kinderen tot 3 jaar. 

Bij een ziekenhuis kun je denken aan: kinderarts, gynaecoloog, anesthesioloog, 

lactatiekundige, prelogopedist, diëtist. Het ligt eraan welke rol binnen de organisatie door de 

laatste twee of drie wordt gespeeld: zijn zij beleidsbepalend? Of uitvoerend? In sommige 

organisaties zal de klinisch verloskundige typisch bij het groepsgesprek thuishoren en in 

andere niet. Wie wel of niet thuishoort in het groepsgesprek wordt bepaald in overleg met de 

accountmanager. 

Het andere groepsgesprek is met de WHO Code-verantwoordelijke van de organisatie, de 

afdelingshoofden van de te certificeren afdelingen en de kwaliteitsmedewerker De 

medewerker die binnen de organisatie het certificeringsproject trekt, kan bekijken of iemand 

https://www.babyfriendlynederland.nl/beleid-en-interne-audit-standaarden


door zijn of haar rol in de organisatie behoort deel te nemen aan de ontwikkeling van beleid 

conform het BFHI programma, aan scholingen ter voorbereiding op certificering en aan het 

groepsgesprek. Personen met een dergelijke rol hebben de positie om te kunnen afwijken 

van protocollen en beleid om passende zorg te leveren. Zij kunnen innovaties aanjagen, 

zoals de gentle sectio. Maar zij zouden ook als een olifant in de porseleinkast het zorgvuldig 

opgetuigde beleid kunnen doorkruisen. In het kader van de wens tot voortdurende 

verbetering kan het ook functioneel zijn om zo’n olifant op de lijst te zetten voor het 

groepsinterview. Het kan geen kwaad om de certificering op te zetten als een wake up call. 

Het hoeft zeker geen beauty-parade te zijn, met alleen maar deelnemers die op hun 

paasbest zijn. Overleg van te voren met de accountmanager over deze kwesties. 

Laat tijdens de groepsgesprekken vooral zien hoe de organisatie betrokken is om haar 

voedingsbeleid continu te verbeteren. We zien liever ontwikkelingen dan (gespeelde?) 

perfectie. Zeker nu het toetsingskader veranderd is, is perfectie (nog) niet reëel. Reken bij de 

planning van een groepsinterview op ongeveer vijf kwartier. Indien van toepassing, bespreek 

met de accountmanager vooraf welke professionals maar beperkt aanwezig kunnen zijn. Bij 

de planning kan dan bekeken worden welke standaarden in aanwezigheid van die personen 

als eerste kunnen worden besproken, zodat zij eerder weg kunnen. 

Bij de kraamzorg wordt het groepsgesprek zoals voorheen gevoerd met het management en 

–afhankelijk van de grootte van de organisatie- de kwaliteitsmedewerker en 

inhoudsdeskundige zoals de lactatiekundige die verantwoordelijk is voor het beleid. 

Bij verloskunde praktijken wordt de inhoudsverantwoordelijke voor het beleid geïnterviewd, 

bij kringen gebeurt dit in een groepsgesprek. 

Bij de JGZ zullen tijdens het groepsgesprek de manager, de kwaliteitsfunctionaris, de 

verantwoordelijke voor het onderwerp voeding en eventuele stafarts en –verpleegkundige 

aanwezig zijn. 

 
 

Wanneer u vragen heeft over het certificeringsproces: neem contact op met uw 

accountmanager! Haar gegevens staan in uw klantportaal. 

 

Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag ze aan 

via https://klantportal.babyfriendlynederland.nl/Login 

 

 

 

 

  

https://klantportal.babyfriendlynederland.nl/Login

