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Auditorium Ikazia Ziekenhuis

Dr. Wendy Jones, MRPharms MBE
Borstvoeding & Medicatie
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Tongriemproblematiek
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Kosten: € 95,00 inclusief lunch
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Registreer via ikazia.nl/scholingsagenda

Slechts 100 plaatsen 
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Introductie

Steun is één van de belangrijkste ingrediënten van de succesformule 
voor het slagen van de borstvoeding. Zorgverleners spelen hierin een 
belangrijke rol en borstvoedingskennis en -begeleiding staan in het 
Ikazia Ziekenhuis hoog in het vaandel. Voor een optimale start van 
hun borstvoedingsavontuur krijgen ouders voorlichting en praktische 
hulp.  Het Ikazia Ziekenhuis organiseert het symposium Samen voor 
Borstvoeding voor zowel interne als externe zorgverleners.

De wens van moeders om borstvoeding te geven ligt rond de 80%. Er zijn 
echter factoren die tijdens de zwangerschap, bevalling en/of kraambed 
bijdragen tot een complexe start van de borstvoedingservaring. Het is van 
essentieel belang dat zorgverleners over gedegen kennis beschikken om 
moeders in uiteenlopende situaties te kunnen begeleiden zodat moeders 
hun borstvoedingswens kunnen vervullen.

Dit symposium is georganiseerd voor alle disciplines om samenwerking 
te bevorderen en specifieke kennisverdieping te bieden. De presentaties 
worden verzorgd door specialisten op het gebied van borstvoeding en 
medicatie, tongriemproblematiek en donormelk. Wij hopen u op 4 oktober 
a.s. in Rotterdam te mogen verwelkomen.



Programma

lactatiekundige@ikazia.nl
ikazia.nl
Montessoriweg 1, Rotterdam

08.45 uur Ontvangst met koffie en thee

09.00 uur  Welkomstwoord door de dagvoorzitter

09.15 uur Dr. Wendy Jones 
  Borstvoeding en medicatie

10.30 uur Pauze 

11.00 uur Moedermelkbank, Amsterdam 
  Donormelk

12.00 uur Groep 1 workshop ethiek en donormelk / Groep 2 lunch

12.45 uur Groep 1 lunch / Groep 2 workshop ethiek en donormelk

13.30 uur  Terugkomst auditorium en evaluatie workshop

13.45 uur Dr. Wendy Jones 
  Borstvoeding en medische handelingen

14.45 uur Drs. A.A.C. Aukema, KNO arts Ikazia Ziekenhuis 
  Tongriemproblematiek

15.45 uur Afsluiting

 16.00 uur Borrel en hapjes in het restaurant 
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Intern en extern geïnteresseerde zorgverleners 
zoals lactatiekundigen, obstetrie verpleegkundigen, 
kinderverpleegkundigen, kraamverzorgenden, klinische 
verloskundigen en verpleegkundige specialisten. 

Dr. Wendy Jones, MRPharms MBE
Auteur van diverse erkende boeken over borstvoeding:
‘Breastfeeding and Medication’
‘Why mothers Medication Matters’
‘Breastfeeding for Dads and Grandmas’

Dr. Jones ontving in mei 2019 een MBE van Koningin Elizabeth 
als erkenning voor haar werk met moeders en baby’s.  

Drs. A.A.C. Aukema, KNO Arts Ikazia Ziekenhuis 
Sinds 2009 KNO arts bij het Ikazia Ziekenhuis. Haar  
aandachtsgebied omvat o.a. tongriemproblematiek bij 
zuigelingen. In 2016 heeft zij een lezing verzorgd voor de 
Nederlandse Vereniging Lactatiekundigen. 

OVER DE SPREKERS

DOELGROEP

DAGVOORZITTERS

VRAGEN?

Dr. I.A.M. van der Avoort, Gynaecoloog Ikazia Ziekenhuis
Mw.S.H.M. Gardeniers, Kinderarts Ikazia Ziekenhuis
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