Borstvoedingscursus 2021
Aanstaande moeders die al tijdens de zwangerschap geïnformeerd zijn over borstvoeding blijken later
nog beter in staat te zijn om borstvoeding te geven.
Tijdens de onderstaande borstvoeding voorlichtingsbijeenkomsten heb je de gelegenheid om al
je vragen te stellen en krijg je veel waardevolle adviezen en tips over aanleggen, afkolven en het
stimuleren van borstvoeding.
Neem ook gerust je partner mee tijdens de bijeenkomsten!
De cursussen over borstvoeding worden meerdere keren per jaar op verschillende locaties
georganiseerd. We hebben de voorlichtingsbijeenkomsten voor 2021 op een rijtje gezet.

Barneveld
Verloskundigenpraktijk Barneveld organiseert borstvoedingscursussen. Deze cursus wordt gegeven
door Karin Boone, verloskundige en moeder met borstvoeding ervaring.
Nog geen data bekend
Tijd: 19:30 tot 21:30 uur
Locatie van de scholing: in Medisch Centrum de Burgt, Nederwoudseweg 17-G, 3772 TD Barneveld
(2e verdieping). Inschrijven kan via info@verloskundigenbarneveld.nl

Ede
Verloskundigenpraktijk Ezra organiseert voor haar cliënten een scholing over voeding.
19 januari 2021
16 maart 2021
4 mei 2021
22 juni 2021
17 augustus
12 oktober 2021
23 november 2021
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Locatie: Eikenlaan 13-6 in Ede. Starttijd 19:30 uur. Aanmelden kan via de website en het is ook mogelijk
om aan te melden op telefoonnummer 0318-651556 tijdens het telefonisch spreekuur.

Momenteel kunnen de cursussen kunnen helaas niet op de praktijk plaatsvinden vanwege de
coronamaatregelen. Er kan een digitale presentatie toegestuurd worden.
Verloskundigenpraktijk Zuiver Ede
In verband met het coronavirus kunnen de voorlichtingsbijeenkomsten helaas niet doorgaan. Toch
vinden zij het belangrijk dat jij en je partner de juiste informatie hebben.
Daarom geven ze online voorlichting in de vorm van video’s. Zo ga jij alsnog met een veilig gevoel de
zwangerschap, bevalling en kraamtijd tegemoet.
Voor de video over borstvoeding is een wachtwoord nodig. Zij sturen dit je graag toe als je bent
aangemeld bij Zuiver en het hen laat weten dat je de video wilt bekijken.
Verloskundigenpraktijk Eva organiseert borstvoedingsavonden onder leiding van Elina van
Roekel, (lactatiekundige IBCLC). In verband met de geldende coronamaatregelen wordt de

informatiebijeenkomst digitaal verstrekt.
Aanmelden kan via de website: www.verloskundigenede.nl of via telefoonnummer: 0318-612554
Borstvoedingscafé:
In een ontspannen sfeer met moeders informatie, belevenissen en tips uitwisselen. Ook zijn er
deskundigen aanwezig die vragen beantwoorden over borstvoeding. Er is altijd een lactatiekundige of
een borstvoedingdeskundige aanwezig.

Let op: Helaas kan er in verband met COVID-19 voorlopig geen Borstvoedingcafe gehouden
worden. Ze hopen in 2021 weer te kunnen starten.

Hoevelaken
Bij Verloskundige praktijk Aan de Laak in Hoevelaken kan men ook deelnemen aan een
Borstvoeding-cursus. Voor opgeven kun je telefonisch contact opnemen: 033-4720981,
via email: info@aandelaak.nl of tijdens de zwangerschapscontrole.
Nog geen data bekend
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Veenendaal
Verloskundigen Veenendaal:

In verband met het COVID-19 zullen de informatieavonden online plaatsvinden.
Opgeven kan via de assistent. Zij is bereikbaar op iedere werkdag tussen 08:30 uur en 12:30 uur.
Creation Veenendaal
Door de huidige ontwikkeling van het coronavirus én de overheidsmaatregelen rondom het
coronavirus bieden zij de informatieavonden via livestream (Zoom) aan. Je kunt je hier gewoon voor
inschrijven via de webshop. Je ontvangt na aanmelding per mail meer informatie met de link en
inloggegevens.
18 januari 2021
1 maart 2021
12 april 2021
7 juni 2021

Amersfoort
Ook in het Meander Medisch Centrum worden voorlichtingsavonden over borstvoeding gegeven.

In verband met COVID-19 zijn alle voorlichtingsavonden tot nader order afgelast.

Links
www.borstvoedingnatuurlijk.nl
www.borstvoeding.com
www.lalecheleague.nl
www.borstvoeding.nl
www.voedingscentrum.nl
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