
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De WHO Code verantwoordelijke 
 

De WHO Code verantwoordelijke is een persoon binnen de organisatie die voldoende 
autoriteit heeft om voor de organisatie te bepalen dat een geplande activiteit niet kan 
doorgaan, omdat dat zou leiden tot een overtreding van de WHO Code. De binnen de 
organisatie werkzame personen moeten weten in welke situatie met de WHO Code 
verantwoordelijke moet worden afgestemd. 
 

• De WHO Code verantwoordelijke bepaalt vóóraf of een gesponsord evenement in de 
organisatie is toegestaan op basis van de WHO Code 

• De WHO Code verantwoordelijke bepaalt of een contract, evenement, 
promotieartikel, scholing, etiket, budget oormerk etc.  is toegestaan  

• De WHO Code verantwoordelijke registreert in het logboek de redenen waarom tot 
een bepaalde beslissing is gekomen.  
 

Toelichting 
Er moet een systeem actief zijn, waardoor de WHO Code verantwoordelijk voorafgaand aan  
de beslissing wordt geconsulteerd om vast te stellen of de actie in het kader van de WHO 
Code toegestaan is.  
De WHO Code verantwoordelijke moet de autoriteit bezitten om te kunnen bepalen dat een 
actie wel of niet is toegestaan. Binnen de organisatie moeten medewerkers weten wanneer 
ze de WHO Code verantwoordelijke moeten raadplegen. 
De WHO Code verantwoordelijk wordt in de praktijk inhoudelijk bijgestaan door een 
medewerker die op de hoogte is van de Code, in de praktijk de lactatiekundige of 
kwaliteitsmedewerker van de organisatie.  
 
Voorbeelden van registratie in het logboek:  

o "geplande medewerking aan evenement beëindigd ivm sponsoring".  
o "uitnodiging aangepast, nu zonder logo's sponsors".  
o "evenement aangepast: spreektijd van de sponsors van programma geschrapt en 

powerpoints van evenement vooraf gescreend op reclame, logo's, banners of foto's 
die de merkbeleving versterken. Aangepaste dia's zijn zakelijk."  

o "nieuw contract voor flessen, zodat kunstvoeding zonder etiket aan ouders kan 
worden overhandigd". 

 
Tijdens de audit worden de beslissingen en afwegingen besproken tussen de auditor en de 
WHO Code verantwoordelijke. 
 
Voor meer informatie: WHO Code  
 

https://www.babyfriendlynederland.nl/web/filemanagement/Documenten/nl-vertaling-who-code.pdf

