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Hét Borstvoedingcongres 2014 
 

De samenwerkende borstvoedingsorganisaties organiseren op donderdag 25 september 2014 voor 

de zesde keer Hét borstvoedingcongres. Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland zullen 

op het congres hun kennis over borstvoeding met u delen. 

 

Hét borstvoedingcongres 2014 benadrukt de onvervangbare waarde van borstvoeding voor het kind 

en de ouders. Zorgverleners spelen een belangrijke rol in de begeleiding van borstvoeding en zij 

dragen eraan bij dat steeds meer kinderen moedermelk krijgen. Kennis van zaken is daarbij 

onmisbaar. Tijdens het congres komen uiteenlopende aspecten van borstvoeding aan bod, waarmee 

we u opnieuw willen voorzien van actuele borstvoedingsinformatie. 

Programma 

 
Tijd Activiteit Sprekers 

8.30 Inschrijving  

9.15 - 9.30 Welkom Dagvoorzitter Pum Vaandrager 

9.30 - 11.00  Diana Cassar – Uhl  
Supporting mothers with insufficient glandular tissue 

11.00 - 11.30   

11.30 - 12.30  Sessievoorzitter Lonneke Smits 

 Keuze A 
 

Monique Bonné - van de Ven en Simone Kuppens  
Gentle Sectio, een belangrijke stap in het hechtingsproces 

 Keuze B  Carlos González 
Affective needs of children 

12.30 - 13.30 Lunch  

13.30 - 14.00
  

 Juanita Jauer Steichen 
The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes 

14.00 - 14.15  Uitreiking borstvoedingsprijs 2014 

14.15 - 15.30 Keuze C Caterina Band 
Wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg 

 Keuze D Diana Cassar-Uhl 
Vitamin D: mothers, babies and you 

15.30 - 16.00 Pauze  

16.00 - 17.00  Carlos González 
Breastfeeding and complementary feeding 

17.00 - 17.10 Afsluiting Dagvoorzitter Pum Vaandrager  
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Sprekersinformatie 
 

Supporting mothers with insufficient glandular tissue 
Diana Cassar-Uhl 

Lactatiekundige IBCLC, Master of Public Health (MPH), La Leche League leidster 

 

Er is niets vervelender voor een moeder en haar zorgverlener om onvoldoende melkproductie te 

houden ondanks een goed borstvoedingsmanagement. Diana Cassar-Uhl laat ons zien hoe we een 

moeder met onvoldoende klierweefsel (hypoplasie) kunnen herkennen. Verder vertelt ze hoe deze 

moeders geholpen kunnen worden om hun doelen voor het geven van borstvoeding te bereiken. 

 

Gentle Sectio, een belangrijke stap in het hechtingsproces 
Monique Bonné - van de Ven en Simone Kuppens  

Monique Bonné - van de Ven is O&G verpleegkundige, lactatiekundige IBCLC, initiatiefnemer Gentle 

Sectio in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven 

Dr. Simone Kuppens is gynaecoloog in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, opleider voor arts-

assistenten Gynaecologie, lid van de auditcommissie maternale sterfte van de Nederlandse 

Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 

 

In het Catharina Ziekenhuis past men sinds 2010 ‘Gentle Sectio’ toe bij keizersneden. Zo kan een 

moeder haar kind geboren zien worden en krijgt ze na de geboorte haar kind direct op de borst. 

Monique Bonné (O&G-verpleegkundige en lactatiekundige) en Simone Kuppens (gynaecoloog) delen 

hun ervaringen en bespreken de voor- en nadelen van deze methode. Ook geven ze antwoord op de 

vraag wat er allemaal komt kijken om dit in een ziekenhuis mogelijk te maken. 

 

Affective needs of children 
Carlos González 

Kinderarts, oprichter en voorzitter van Catalaanse borstvoedingorganisatie (ACPAM), auteur en hij 

traint medische professionals op het gebied van borstvoeding 

 

Hoe kunnen we onze baby’s gemakkelijker laten wennen aan het leven buiten de baarmoeder? 

Waarom worden kinderen wakker in de nacht? Waarom begint een kind te huilen als je de kamer uit 

gaat? Carlos González onthult het mysterie waarom kinderen zich gedragen zoals ze doen. En hoe je, 

door rekening te houden met hun fysiologische behoeften en hen met liefde, respect en vrijheid op 

te voeden, de sleutel vindt voor een evenwichtige ontwikkeling van een kind. 
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The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes 
Juanita Jauer Steichen 

Master of Arts, lactatiekundige IBCLC, La Leche League leidster  

 

The International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes, ook wel de WHO-code genoemd, is in 

1981 door de Wereldgezondheidsorganisatie ingevoerd. De WHO-code heeft de ethiek rondom de 

ondersteuning van borstvoeding gevormd. Velen beschouwen de aanbevelingen van de WHO-code 

als verouderd in onze huidige snelle consumptiemaatschappij vol met commerciële en financiële 

invloeden. Zij wordt echter voortdurend aangepast via resoluties van de World Health Assembly. 

Deze resoluties wijzen allemaal op het belang van de code om niet alleen borstvoeding te 

beschermen, maar ook baby's (of ze nu borstvoeding krijgen of niet), moeders en gezinnen. Juanita 

Jauer Steichen laat zien waarom de WHO-code belangrijk is en welke invloed de zorgverlener daarbij 

heeft. 

 

Wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg 
Caterina Band 

Lactatiekundige IBCLC, Master of Science in Nursing (MSN), senior auditor Zorg voor Borstvoeding 

 

Hoe weet je als medewerker in de gezondheidszorg wat je hebt aan wetenschappelijk onderzoek? 

Veel richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoek -de zo genaamde ‘evidence based richtlijnen’-en men 

streeft naar 'evidence based practice' maar wat betekent dat nu echt? Hoe betrouwbaar is het 

onderzoek en wat kan je met de resultaten? Caterina Band neemt ons mee in de wereld van het 

onderzoek om zo helderheid over dit heikele maar interessante onderwerp te verschaffen. In haar 

presentatie gaat zij in op de basisprincipes van onderzoek en illustreert dat met voorbeelden van 

recent onderzoek. 

 

Vitamin D: mothers, babies and you 
Diana Cassar-Uhl 

Lactatiekundige IBCLC, Master of Public Health (MPH), La Leche League leidster 

 

Vitamine D is een belangrijke voedingstof voor de gezondheid van de botten van zowel kinderen als 

volwassenen. Het is mogelijk ook betrokken bij andere processen in het lichaam. We zijn 

tegenwoordig terughoudend met de blootstelling aan zonlicht, terwijl dat onze primaire bron van 

vitamine D is. Maar veel ouders aarzelen ook om hun baby’s een supplement te geven, dat niet al 

door moedermelk wordt geleverd. Diana Cassar-Uhl presenteert recent onderzoek over vitamine D 

en hoeveel een lichaam nodig heeft. Deze informatie stelt ons in staat om kritisch na te denken over 

vitamine D en de beste manier om een adequate inname voor onszelf en onze kinderen te 

waarborgen. 

 



 
 

4 
 

Breastfeeding and complementary feeding 
Carlos González 

Kinderarts, oprichter en voorzitter van Catalaanse borstvoedingorganisatie (ACPAM), auteur en 

trainer medische professionals op het gebied van borstvoeding 

 

Wat moet mijn baby als eerste gaan eten? Hoeveel moet een kind eten, op welke leeftijd? Hoe zorg 

je ervoor dat je dreumes de benodigde voedingsstoffen binnen krijgt en eet wat jij wilt dat hij eet? 

Waarom houden kinderen niet van groenten en maakt het uit als ze geen groenten eten? Ouders 

maken zich zorgen als hun baby of peuter minder lijkt te eten dan dat zij verwachten. Carlos González 

legt uit hoe eetproblemen ontstaan, hoe je ze kunt voorkomen en wat ouders kunnen doen als hun 

kind niet wil eten.  

 

Inschrijving en meer informatie 
De inschrijving voor het congres is geopend. De kosten voor inschrijving en betaling vóór 31 mei 2014 

bedraagt € 130,- Inschrijving en betaling ná 31 mei 2014 kost € 140,-  

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar: 

www.borstvoeding.nl/borstvoedingcongres 

Twitter  

Facebook 

 

 

www.borstvoeding.nl 

 

http://www.borstvoeding.nl/borstvoedingcongres
https://twitter.com/borstvoedingnl
https://www.facebook.com/pages/Het-Borstvoedingcongres-SBO/588356921251379
http://www.borstvoeding.nl/

