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Protocol  
Borstvoeding/lactatiekunde
Coöperatie VGZ 

Begripsomschrijving
Bij het geven van borstvoeding tijdens het kraambed wordt de kraamvrouw begeleid door de kraamverzorgende 
en verloskundige volgens het borstvoedingsprotocol. In sommige gevallen is er sprake van een specifieke 
situatie waardoor een lactatiekundig consult voor de moeder bij borstvoedingsproblemen noodzakelijk is.
De situaties waarin de verloskundige, het kraamcentrum, het consultatiebureau of de verpleegkundige van de 
JGZ kan doorverwijzen naar een lactatiekundige staan in “Het verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige NVL”.
Deze is te vinden op www.VGZ.nl of www.nvl.borstvoeding.nl

Uitvoering
1.   Bij problemen met het geven van borstvoeding raadpleegt de kraamverzorgende het borstvoedingsprotocol 

of eventueel de (inhoudelijk deskundige van de) kraamorganisatie.
2.   De kraamverzorgende overlegt altijd met de verloskundige. Zij kijken of ze zelf de problemen kunnen 

oplossen of dat de kraamvrouw in aanmerking komt voor één van de criteria uit “Het verwijzingsprotocol 
naar de lactatiekundige NVL”.

3.   Indien de kraamvrouw volgens het verwijzingsprotocol in aanmerking komt voor doorverwijzing en als 
ze voldoende aanvullend is verzekerd, vult de verloskundige (medisch eindverantwoordelijke) of de 
kraamverzorgende (met toestemming van de kraamorganisatie) het verwijzingsformulier behorende bij het 
verwijzingsprotocol in.

4.   De kraamvrouw (of de kraamverzorgende of verloskundige) neemt contact op met de lactatiekundige NVL. 
Telefoonnummer: 0900-522 82 84 of zie op www.nvl.borstvoeding. nl

5.   De kraamvrouw overhandigt bij het consult het verwijzingsformulier aan de lactatiekundige. De 
lactatiekundige geeft adviezen en maakt een lactatiekundig verslag voor de kraamvrouw en zorgverleners.

6.   U declareert prestatiecode 014040 voor rechtstreekse declaratie aan Coöperatie VGZ.

Voorwaarden
1.   De vergoeding zal in de meeste gevallen het tarief van het lactatiekundig consult (gedeeltelijk) dekken.
2.   Vergoeding betreft (een gedeelte van) een of meerdere consult(en) per bevalling (dus het mag ook buiten  

de kraamperiode vallen).
3.   De lactatiekundige moet aangesloten zijn bij het NVL (Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen).
4.   De verzekerde moet verwezen zijn volgens het “Verwijzingsprotocol naar een lactatiekundige NVL”.
5.   De kraamvrouw heeft een aanvullend verzekering afgesloten bij Coöperatie VGZ waarin een (gedeeltelijke) 

dekking voor een lactatieconsult is opgenomen.


