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Goed Gevoed 2016-2
Met deze tweede Goed Gevoed van het jaar delen we een aantal links die kunnen worden
gebruikt om toepasselijke beleidswijzigingen door te voeren. Een deel van de links zijn ook
heel geschikt om voor scholing te gebruiken.

Waarom deze aanpassingen
In het transitiedocument staat beschreven waarom Zorg
voor borstvoeding certificering in Nederland afstapt van de
Tien vuistregels en Zeven stappen en Vijf Standaarden
introduceert.
Behalve dat internationaal de criteria zijn aangepast, is een
belangrijke reden dat het draagvlak voor het Baby Friendly
Nederland certificaat zo groot mogelijk is. En dat bereik je
door álle baby’s te includeren zodat zij de zorg krijgen
‘volgens hun fysiologische blauwdruk’. Klik op deze link voor
een audio-opname met de toelichting. Of kijk op de website bij ‘Nieuwsbrief en meer’.

Audits in 2017 en de nieuwe standaarden

In de Goed Gevoed van maart, kondigden wij aan dat vanaf januari 2017 organisaties die
opgaan voor een audit in het kader van het certificaat of voor recertificering getoetst
zouden worden op basis van onze nieuwe
normen.
Vanuit het veld bereiken ons berichten dat
deze doelstelling –vooral voor instellingen die
in het eerste kwartaal op de rol staan- te
ambitieus is.
Om ervoor te zorgen dat instellingen de tijd krijgen de veranderingen goed door te voeren,
hebben we besloten bij de instellingen die in het eerste kwartaal worden getoetst alleen het
nieuwe beleid te toetsen. Voor het overige zullen zij op grond van de oude criteria worden
beoordeeld.
Instellingen bij wie de audit tussen april en juni staat gepland, worden beoordeeld op het
nieuwe beleid en de kennis van de medewerkers over de nieuwe standaarden en verder op
grond van de oude criteria.
De audit bij instellingen die vanaf juli opgaan, zal volgens de volledige nieuwe standaarden
worden afgenomen.

Klankbordgroepen

Per soort organisatie stellen we klankbordgroepen samen, zodat we op de hoogte blijven
van de zaken die spelen bij de implementatie van de nieuwe standaarden en in kunnen
spelen op zorgen en problemen. Deze maand worden deelnemers aan klankbordgroepen
benaderd, in de volgende Goed Gevoed doen we verslag.

Beleidsaanpassingen door transitie
In het document Uitbreiding en Verbreding – de noodzakelijke aanpassingen van het
voedingsbeleid hebben we beleidsaanpassing bij elkaar gezet die voorvloeien uit de
standaarden en de criteria, zoals je die kunt teruglezen in het transitiedocument.
Niet alle onderwerpen waarover de standaarden verlangen dat voorlichting wordt gegeven
aan ouders, vallen onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. Daarom is overleg
met ketenzorgpartners zo belangrijk. Een kraamzorgorganisatie houdt zich bijvoorbeeld
niet bezig met de introductie van vast voedsel, maar wel met onderwerpen die tijdens de
kraamperiode en in de eerste periode na het afsluiten van de kraamtijd aan bod komen,
zoals regeldagen en fopspeengebruik.
Op de website komen versies van het transitiedocument beschikbaar, waarin tekstdelen die
op een latere tijdsperiode slaan in grijze letters worden weergegeven. Ook door gezond
verstand te gebruiken kan worden vastgesteld welke aspecten voor welke type organisatie
relevant zijn.
In onderstaande tabel staan de onderwerpen per standaard bij elkaar. De links zijn ook te
gebruiken bij het ontwikkelen van scholingsmateriaal voor bij de nieuwe standaarden en
criteria.

Standaard
Standaard 1

steekwoorden
Voedingsbeleid fysiologische
blauwdruk
Scholing
Multidisciplinaire samenwerking
WHO Code – voor zorgverleners;
scholing
Prenatale voorlichting
Open communicatie
Ouder tot ouder contact
Eerste “uur”
Huidcontact
Medische redenen voor onderbreken
huidcontact
Inhalen huidcontact
Begeleiding bij voeding geven in het
eerste uur, hulp op indicatie
fysiologische blauwdruk – voeden
(BV & KV)
fysiologische blauwdruk – groei
begeleiding bij aanleggen en kolven
begeleiding bereiden en geven fles
WHO Code – voorlichting bij KV
voorlichting voorkomen en oplossen
van problemen
werk en borstvoeding combineren

Hulpbronnen/links
WHO Code
Voorlichting over pijnbestrijding, §3.3.2
Groeigids zwangerschap
Communicatie
VBN & LLL

Standaard 4

Bijvoeden 1e 6 maanden
Bijvoeden 2e 6 maanden
Voeding in het tweede jaar

Standaard 5

Gezinsgerichte zorg
Buidelen
Prematurenschijf
Rooming-in
Responsieve verzorging
Logeerprotocol
Taakverdeling zorg
ouders/zorgverleners

Aanvaardbare redenen voor bijvoeding
Hypoglycaemie
Voedingsrichtlijn NCJ
Vaste voeding
Prematurenschijf, p 21
KMC/kangoeroe care
Gezinsgerichte zorg
Taakverdeling
Responsief
Belang responsiviteit in verzorging

Standaard 2

Standaard 3

Video’s Global Health Media Project
Huidcontact

Multidisciplinaire richtlijn borstvoeding
WHO/EU info bij voorlichting over KV
WHO groeicurves en TNO curve eerste
8 dagen
Werk en BV
Informatie van het Voedingscentrum
over flesvoeding
Informatie van BFI-UK over flesvoeding
en over communicatie

In ziekenhuizen zal over het algemeen al de voorlichting over pijnstilling bij baring als zijn
georganiseerd zoals is beschreven in de RICHTLIJN MEDICAMENTEUZE PIJNBEHANDELING
TIJDENS DE BEVALLING uit 2008. Echter de link naar effecten op voedingsreflexen zal over
het algemeen ontbreken. Op dat punt dient informatie te worden aangepast.

Onafhankelijkheid

Er is steeds meer aandacht voor mogelijke belangentegenstellingen en
belangenverstrengeling. Dit is een trend die Zorg voor Borstvoeding van harte toejuicht.
De KNAW heeft stelling genomen met een tweetal codes, die hier te vinden zijn:
https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/code-ter-voorkoming-van-oneigenlijkebeinvloeding-door-belangenverstrengeling
Ook de NHG hanteert een code die sponsoring voor opleidingen beperkt en aan regels
bindt:
https://www.nhg.org/actueel/nieuws/sponsorbeleid-nhg-verscherpt
Ook de KNMG staat stil bij transparantie en mogelijke belangentegenstellingen:
http://www.knmg.nl/Nieuws/Overzichtnieuws/Nieuwsbericht/147707/Transparantieregister-en-Gedragscodegeneesmiddelenreclame-makkelijker-dan-u-denkt.htm

Ook organisaties die het WHO/UNICEF certificaat hebben, hebben de verantwoordelijkheid
om onafhankelijke informatie te verstrekken. Daarom moeten ze zich ook laten scholen
door scholingsinstituten of programma’s gebruiken die geen personele of financiële banden
met de industrie voor kunstmatige zuigelingenvoeding hebben.
De WHO Code is door de nieuwe standaarden op een groter terrein relevant geworden.
Sponsoring, gratis scholing, ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal, voorlichting en
begeleiding bij het geven van kunstmatige zuigelingenvoeding zijn allemaal onderwerpen
die worden geregeld door de WHO Code en de daarbij horende opvolgende resoluties.
Voor uitgebreide informatie volg de volgende link

Beeldmateriaal
De video’s van het Global Health Media Project, die al eerder in de spotlights werden gezet,
zijn zeer geschikt om in scholingen te gebruiken. Er zijn versies gericht op ouders en
versies gericht op zorgverleners. Zorg voor borstvoeding certificering is voor van één van
deze video’s een in het Nederlands ingesproken tekst aan het ontwikkelen.

Ook op de website van onze zusterorganisatie BFI- UK is goed beeldmateriaal te vinden:
1. Over het ontwikkelen van scholingsmateriaal
http://www.unicef.org.uk/Documents/Baby_Friendly/Guidance/curriculum_guidance.
pdf?epslanguage=en
2. Over communicatie over de voedingskeuze:
a. http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/Guidance-for-HealthProfessionals/Forms-and-checklists/New-guidance-for-antenatal-andpostnatal-conversations/
b. http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/AudioVideo/Communication
-in-pregnancy/
3. Drie pagina’s vol video’s over allerlei gerelateerde onderwerpen
http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/AudioVideo/
4. Een deel van de info is beschikbaar in andere talen:
http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/Resources-in-other-languages/

