Utrecht, 21-12-2018
Aan het bestuur van de NVL,
Samen met jullie willen wij ons sterk maken voor goed bereikbare, beschikbare en hoog
kwalitatieve borstvoedingszorg voor zoveel mogelijk moeders in Nederland!
Hoe we dat gaan doen, wij verschillen daarover van mening.
Wij, ondergetekenden, willen graag onderbouwen waarom het ons geen goed idee lijkt
om de lactatiekundige zorg in het basispakket dan wel binnen de JGZ te laten vallen.
En ook uitspreken dat we het jammer vinden dat het gesprek hierover tussen het NVL
bestuur en de verenigingsleden pas op de ALV van 10 mei 2019 gevoerd gaat worden.
Hieronder onze beknopte uitleg.
Lactatiekundige zorg in het basispakket:
Achterliggend idee; borstvoedingshulp bereikbaar voor alle basisverzekerde moeders.
Vragen:
Lactatiekundigen (vrijgevestigd in elk geval) zullen contracten moeten afsluiten met
zorgverzekeraars.
- We hebben daar geen expertise toe, we hebben daar geen tijd voor, mankracht
voor, en zijn niet gewend om deze onderhandelingen aan te gaan. Gaat de NVL in
dit geval Lactatiekundigen 'opleiden' om dit soort gesprekken te voeren? Of voert
de NVL namens alle leden deze contractgesprekken? Dat laatste lijkt het wel te
zullen gaan worden. Tenminste… bij andere beroepsgroepen verloopt het ook zo.
- Uit andere beroepsgroepen is een zeer duidelijk signaal; de zorgverzekeraars
hebben teveel macht, er is veel te weinig ruimte voor kwalitatief goede zorg, die
bovendien ook financieel goed gewaardeerd wordt. De NZA gaat de tarieven
bepalen. Zowel (onder andere) logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten,
ergotherapeuten en verloskundigen hebben hier grote onvrede over.
- Jullie hebben als NVL gesproken met de beroepsorganisaties van deze paramedici.
En gehoord wat er bij hun speelt. Uit de laatste nieuwbrief blijkt dat jullie dat
hebben gedaan. Toch geeft een bestuurder/voorzitter van zo'n beroepsvereniging
wellicht een wat eenzijdig beeld.
Dat komt waarschijnlijk ten eerste omdat het salaris van die persoon niet
afhankelijk is van de tarieven die wel gelden voor de beroepsbeoefenaars zelf.
En ook omdat deze beroepsgroepen niet uit een situatie komen waarbij ze eerst
niet in de basisverzekering zaten en nu ineens wel, het is niet hetzelfde als voor
onze beroepsgroep.
Ook blijkt uit recente ontwikkelingen, -zoals bijvoorbeeld de staking door
fysiotherapeuten-, dat de beroepsgroep zich niet altijd vertegenwoordigd voelt
door haar beroepsvereniging.
Dit blijkt ook uit landelijke beroeps-overstijgende initiatieven zoals 'ontregel de
zorg'.
- Zorgverzekeraars hebben niet alleen de macht over tarieven, ook over
kwaliteitsregisters en richtlijnen en administratieve software. Dit gaat zeer
waarschijnlijk een flinke investering betekenen voor de (kleine) vrijgevestigde
lactatiekundige praktijk. Ons inziens kunnen veel praktijken dit helemaal niet
opbrengen.
- De tarieven zijn voor alle beroepsgroepen te laag, al jaren lang. Overal horen we
dat de kleine zelfstandige het niet gaat redden; dat er dan maar aansluiting
gezocht met worden met anderen die werkzaam zijn in dezelfde keten. Te denken
valt dan aan een VSV bijvoorbeeld. Alhoewel samenwerking met andere collega's
in de geboortezorg alleen maar goed is, is dit voor een aantal lactatiekundigen
die graag klein en zelfstandig willen werken natuurlijk wel lastig, weer een extra
investering in tijd en energie die zich niet uitbetaalt.

En dan; de kwaliteit.
De zorgverzekeraars gaan beslissen hoeveel tijd er per moeder en kind aan een consult
besteed mag worden. Dat is waarschijnlijk (veel) minder dan de meeste vrijgevestigde
lactatiekundigen nu doen, (1-1,5uur per consult).
Hoe kunnen de lactatiekundigen kwalitatief hoogwaardige borstvoedingszorg leveren als
de tijd waarin ze dat moeten doen ernstig beperkt gaat worden? En waardoor ze dus
uren voor niks moeten gaan werken…
Er wordt nu in door lactatiekundigen zelf gekozen tarieven ook tijd gerekend voor
administratie, verslaglegging en telefonische opvolging na een consult, dat zal straks niet
meer het geval zijn, dit gaat zeker ten koste van de kwaliteit van de zorg.
En dan: hoeveel lactatiekundigen zijn er nodig als alle basisverzekerde moeders recht
hebben op lactatiekundige hulp? Als elke vrouw die basisverzekerd is recht heeft op
borstvoedingszorg, zijn er dan genoeg lactatiekundigen (met name vrijgevestigd) om die
zorg te kunnen aanbieden? Wij denken van niet!
Het zal dan een illusie blijken dat lactatiekundige zorg in het basispakket de
beschikbaarheid van zorg voor borstvoedende moeders verhoogt, het tegenovergestelde
is eerder te verwachten!
Argument van jullie kant: er zijn moeders die lactatiekundige zorg nu niet kunnen
betalen.
Eens!
- Voor deze moeders hebben veel kraamorganisaties lactatiekundige telefonische
begeleiding in de zorg opgenomen.
- Er is gelukkig nog een vrijwilligersorganisatie over waar moeders kosteloos naar
toe kunnen bellen.
- Er zijn talloze websites (www.borstvoeding.com onder andere) waar moeders
kosteloos goede informatie kunnen vinden.
- Veel lactatiekundigen hebben een inloopspreekuur of een mamacafé waar
moeders kosteloos naar toe kunnen voor korte vragen of even mee te kijken met
een voeding.
Dit doen ze dus al vrijwillig en kosteloos omdat hun hart uitgaat naar deze
moeders!
Lactatiekundige zorg binnen de JGZ
- Als de lactatiekundige zorg binnen de JGZ zou gaan vallen, zou dat ons inziens
opnieuw niet betekenen dat het beter toegankelijk is voor basis verzekerde
moeders.
- Ook hier spelen vragen: zijn er voldoende lactatiekundigen binnen de JGZ die dit
op kunnen vangen?
- In dit geval zal de tijd die aan een consult besteed kan worden opnieuw beperkt
zijn, en de registratie aan allerlei eisen moeten voldoen.
- Is de nazorg, verslaglegging geborgd? Ons inziens zijn dit randvoorwaarden voor
kwalitatief hoge en goede zorg!
- Wat te doen met moeders in het kraambed, of moeders die om andere redenen
fysiek (nog) niet in staat zijn om naar het consultatiebureau te gaan voor een
consult?
- Krijgt de JGZ daar ook tijd voor, of wordt er dan nog verwezen naar een 1e
lijnspraktijk?
Als de zorg in de JGZ valt zullen nog minder moeders bereid zijn om,-waarschijnlijk uit
eigen zak-, een borstvoedingsconsult te betalen. De vraag is of ze voldoende en
kwalitatief goed geholpen zullen zijn met het waarschijnlijke korte consult dat binnen de
JGZ valt.

Wij verwachten dat beide opties zullen resulteren in minder borst voedende moeders, in
kortere tijd dat kinderen zich aan de borst kunnen voeden als gevolg van een kwalitatief
veel minder goede lactatiekundige zorg.
'Stakeholdersproces'
We horen graag wat jullie positie nu precies is in het 'stakeholdersproces' richting tweede
kamer en richting JGZ en zorgverzekeraars. Hoe kan het dat 'anderen' met deze
processen bezig zijn, terwijl de beroepsbeoefenaars die het betreft pas in dit stadium 'er
van horen' en daarbij te horen krijgen dat de NVL maar weinig invloed heeft.
Wij zijn nog steeds verbaasd dat de NVL, ook al is het geen voortrekkersrol, hier wel
positie over inneemt, terwijl de leden hierover (nog) niet geraadpleegd zijn, en de leden
die hierover hun onrust hebben geuit, niet serieus worden genomen.
De NVL is een ledenvereniging, het bestuur (onder)handelt -als het goed is- niet met
eigen pet op, maar namens ALLE leden!
Het groepje dat bij elkaar gekomen is in het voorjaar heeft een hele lijst met
steekhoudende bezwaren gegeven. Wij hebben het gevoel dat dit door het NVL bestuur
niet serieus wordt genomen, sterker nog, terzijde is gelegd, en dat jullie doorgaan met
een lobby waarvan je niet eens weet wat de ingeschakelde lobbyist precies weet: in de
nieuwsbrief wordt genoemd in het stuk over lactatiekunde binnen de JGZ; 'Klaas
Gommers weet hier vast meer van'. Dit vinden wij een opmerking die niet veel
vertrouwen uitstraalt.
Om nog beter toe te lichten wat onze punten zijn hieronder nog extra leesvoer.
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