Borstkolfverhuur en lactatiekundigen
U geeft borstvoeding en we gaan er van uit dat het goed gaat.
Mocht u echter toch problemen krijgen en u heeft hulp nodig, dan kunt u bij een van de volgende
adressen terecht:

Organisatie borstvoedingnatuurlijk:
www.borstvoedingnatuurlijk.nl, informatietelefoon: 0343 – 57 66 26

VBN (vereniging borstvoeding natuurlijk) lactatiekundige/contactpersoon:
St. Oedenrode, Corina van Aarle, tel.nr 0413 – 42 02 52, email: aarle92@zonnet.nl
Schaijk, Maria vd L, tel.nr 06 -209 459 93, email: Maria.vbn@home.nl
Sint-Michielsgestel, Renske Buurman, tel.nr 06 – 553 416 26, email: pinimini@dds.nl
Of kijk voor een contactpersoon bij jou in de buurt op de volgende website:
http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/Contact/Zoek_een_contactpersoon

Organisatie La Leche League:
www.lalecheleague.nl
VBN en LLL bieden gratis hulp aan.

Aanvulling van lactatiekundigen in deze omgeving:
Heesch, Mieke Saras, tel.nr 06 – 406 175 99, m.saras@natuurlijkmana.nl,
www.natuurlijkmana.nl
Wijchen, Ellen Leerintveld, tel.nr 06 – 292 816 43, ellen.leerentveld@xs4all.nl
www.borstvoedingscentrum-gelderland.nl, www.degroeicirkel.nl
Langenboom, Nellie Schonenberg- van Ras, tel.nr 06 – 106 378 16, www.nellieschonenberg.nl
Andere lactatiekundigen in de buurt zijn te vinden op www.borstvoeding.com/lk/nl/brabant.html
Voor lactatiekundige zorg wordt een vergoeding gevraagd, die u eventueel (deels) kunt declareren
bij uw zorgverzekeraar. Informeer vooraf wat uw zorgverzekeraar vergoedt, dit hangt namelijk af van
uw pakket.

Borstvoedingscentrum Eindhoven:
www.borstvoedingscentrumeindhoven.nl , tel.nr 040 – 20 64 446

Borstvoedingscentrum Den Bosch:
www.bvcdenbosch.nl , tel.nr 06 – 270 731 84

Mamacafé Calamaris Veghel
U kunt ook altijd terecht voor algemene vragen en adviezen bij het Mamacafé bij verloskundige
centrum Calamaris in Veghel, een keer per maand op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur. Voor
de exacte data zie: www.calamaris.nl/agenda.html. Hierbij is lactatiekundige Noortje v.d. Elzen
aanwezig, tel.nr 0413 – 34 22 41, email: lactatiekundigeveghel@gmail.com. Dit mailadres kunt

u ook gebruiken bij vragen of wanneer u advies nodig heeft.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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