
   

PERSTEKST 

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat en het Vlaams Apothekers 

Netwerk slaan de handen in mekaar 

Jonge ouders met een pasgeboren baby zitten met veel vragen, zeker over borstvoeding. Zowel de 

vroedvrouw als de apotheker worden geconsulteerd om kleine problemen en vele vragen te 

beantwoorden. Eens de vroedvrouw na de bevalling niet meer dagelijks aan huis komt, speelt o.a. de 

apotheker een sleutelrol in het ondersteunen en volhouden van borstvoeding. Een apotheek is zeer 

laagdrempelig en toegankelijk; iedereen heeft er wel één in zijn buurt. Het ECK De Bakermat heeft 

naast vroedvrouwen ook lactatiekundigen in dienst. Ze heeft niet alleen kennis en expertise in huis, 

maar boogt ook op 35 jaar ervaring in het ondersteunen van borstvoedende mama’s. 

Samenwerking tussen zorgpartners in de eerste lijn loont 

Huisartsen, apothekers, vroedvrouwen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden… zijn steeds meer 

overtuigd van de voordelen voor hun patiënt/cliënt om beter samen te werken. Voor een goede 

ondersteuning bij borstvoeding geldt één motto: hoe beter de neuzen van de zorgverstrekkers in 

dezelfde richting staan, hoe beter voor de zorgvrager. Eénduidige informatie is de beste troef voor 

een succesvolle borstvoeding. 

De apotheker als vertrouwd aanspreekpunt 

Deze samenwerking past ook in de vernieuwde rol van de apothekers. Traditioneel wordt de 

apotheker gezien als iemand die de patiënt begeleidt in het gebruik van medicatie, maar hij/zij is ook 

uitstekend geplaatst om patiënten te oriënteren en te sensibiliseren en hen te begeleiden in het 

voorkomen van aandoeningen.  

Door het laagdrempelige en toegankelijke karakter van de apotheker kunnen zij mama’s informeren 

over mogelijke moeilijkheden die ze kunnen ervaren tijdens het voeden van de baby en hen 

oplossingen bieden waardoor ze het borstvoeden langer volhouden. 

Patiënten zijn trouw aan hun apotheker en komen er vaak binnen voor andere zaken dan medicijnen 

voor een acute ziekte. De apotheker is een eerste aanspreekpunt voor velen wanneer zij vragen 

hebben over gezondheid. Ook jonge mama’s komen regelmatig in de apotheek met allerlei vragen.  

Wanneer de problemen of de vragen van de mama meer expertise vereisen dan de apotheker kan 

bieden, is hij/zij bovendien perfect geplaatst om de patiënt door te verwijzen naar o.a. een 

vroedvrouw.  

De Bakermat als expert en ervaringsdeskundige 

Het Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat wil haar expertise delen met andere zorgpartners. 

De Bakermat is al 35 jaar een motor voor innovatie en promoot meer samenwerking. Daarom vindt 

zij het belangrijk om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met VAN. In concreto zal De 

Bakermat de apothekers ondersteunen in hun belangrijke taak om jonge ouders te informeren bij 

het maken van een doordachte voedingskeuze.  

De Bakermat zal d.m.v. vorming de kennis van apothekers met betrekking tot de voordelen van 

borstvoeding en het verhelpen van kleine problemen bij borstvoeding verbeteren waardoor zij hun 

rol als belangrijke steun voor de jonge ouders in het langer volhouden van borstvoeding kunnen 

vervullen. 



 

 

Eerste stapje in een ruimere samenwerking tussen De Bakermat en VAN 

 

De kick off van onze samenwerking is de stickeractie ‘borstvoeding welkom’. De vooravond van de 

Wereldweek Borstvoeding is hiervoor een ideaal moment. 

Jonge moeders die op stap gaan met hun baby en 

borstvoeding geven, weten niet altijd goed waar ze 

welkom zijn om hun kindje rustig te voeden. Apotheken die 

een rustig plekje voorzien met een comfortabele zetel waar 

een moeder haar baby kan voeden draagt bij tot een 

borstvoedingsvriendelijke omgeving. De Bakermat zal in de 

stickers voorzien voor alle geïnteresseerde apothekers in 

Vlaams-Brabant. In het najaar worden de stickers verder 

verspreid. 

 

 

De Bakermat en VAN zien nog meer opportuniteiten in hun samenwerking:  

- de stickeractie uitbreiden van pilootregio Vlaams-Brabant naar heel Vlaanderen 

- vorming geven aan de apothekers in Vlaams-Brabant rond borstvoeding. Tijdens deze 

opleiding leren de apothekers over borstvoeding, veelvoorkomende problemen en tips en 

tricks om mama’s te helpen bij het langer volhouden van borstvoeding.  

- samen onderzoeken hoe we een certificeringstraject voor een kwaliteitslabel 

‘Borstvoedingsvriendelijke Apotheek’ kunnen uitwerken en implementeren. Dit analoog aan 

het certificaat voor ziekenhuizen, voor vroedvrouwenpraktijken, voor kinderopvang-

initiatieven e.a.….  

- een multidisciplinair overleg opstarten tussen apothekers, vroedvrouwen en 

lactatiekundigen op regelmatige basis om de samenwerking in de zorg en de informatie voor 

zwangere en jonge ouders te optimaliseren. 

- interactieve workshops organiseren rond hormoonverstoorders voor apothekers of voor 

jonge gezinnen binnen het cliënteel van de apotheek. In deze workshops leren de 

deelnemers wat hormoonverstoorders zijn, waar men ze kan terugvinden en hoe men ze 

zoveel mogelijk kan vermijden en wat de alternatieven zijn. 

 


