Lactatiekundigen
Moeder en Kind Centrum

Beter voor elkaar

Lactatiekundige
De meeste moeders zullen weinig problemen ondervinden bij het geven
van borstvoeding. Soms zijn er echter bijzonderheden of doen zich
problemen voor waarbij specifieke kennis en ervaring nodig is. Een
lactatiekundige is opgeleid om u te adviseren en te begeleiden als er
problemen ontstaan bij het geven van borstvoeding.
De lactatiekundige kan worden ingeschakeld bij:
• voorlichting en advies met betrekking tot borstvoeding (ook tijdens de
zwangerschap);
• het weigeren van de borst;
• problemen bij het aanleggen van uw baby;
• pijnklachten tijdens het voeden;
• onvoldoende melkproductie of te veel melkproductie;
• onvoldoende groei van de baby;
• vroeggeboorte;
• (terugkerende) borstontsteking;
• afkolven van moedermelk;
• medicatiegebruik;
• borstvoeding en werk.

Hoe komt u in contact met de lactatiekundige
U kunt zelf contact opnemen met de lactatiekundige of u wordt door de
kinderarts, gynaecoloog of verloskundige doorverwezen.
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Afspraak
U kunt telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer:
T 010 297 56 93 of bij geen gehoor T 010 297 52 74
U kunt ons ook per e-mail bereiken:
lactatiekundige@ikazia.nl
In overleg met u wordt een dag en tijd afgesproken voor het consult.
De lactatiekundigen zijn 7 dagen per week aanwezig van 8.00 - 16.30 uur
(m.u.v. ziekte en vakantie).

Kosten
Als u en/of uw baby opgenomen zijn in het ziekenhuis dan kunt u kosteloos
gebruik maken van de adviezen en begeleiding van de lactatiekundige.
Wanneer u en/of uw baby niet zijn opgenomen in het ziekenhuis dan kost
een consult € 50,-. Deze kosten worden meestal door de zorgverzekering
vergoed.
Kijk dit na in uw polis voorwaarden. Of u kunt contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.
U ontvangt van het Ikazia Ziekenhuis een factuur die u dan zelf kunt
doorsturen naar uw verzekering.
Voor informatie over ons ziekenhuis kunt u onze website bezoeken:
www.ikazia.nl
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:
lactatiekundige@ikazia.nl
De lactatiekundigen.
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Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

De Lactatiekundigen
800147-NL / 2017-04

