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1. Verenigingen, organisaties, instellingen 
(Alfabetisch gerangschikt) 
 

Naam en statuut 
 

Adres Telefoon, 
fax 

E-mail en website Taal Diensten 

Antigifcentrum 
Stichting van 
openbaar nut 

 070/245.245 
(gratis 
nummer, 24 
uur op 24) 

info@poisoncentre.be 
 
www.poisoncentre.be 

 

Nederlands 
Frans 
(Engels en 
Duits) 

telefonische hulpverlening 
meerbepaald over de inname 
van medicijnen gedurende de 
borstvoedingsperiode 
 

Belgische 
vereniging van 
lactatiekundigen 
vzw 
Lactatiekundigen en 
Lactatiekundigen 
IBCLC  
Vereniging sinds 2006 
 

Maleizenstraat 23 
3020 HERENT 

0474/58 56 80 
 

bvl.borstvoeding@gmail.com 
 

bvl.voorzitter@gmail.com 
 

www.bvl-borstvoeding.be 

 

Nederlands 
Frans 
Engels 

- lijst met lactatiekundigen 
per provincie via website 

- jaarlijkse studiedag 
verdieping borstvoeding 

 

Borstvoeding vzw 
Vereniging - sinds 
1981 

Iepersestraat 137 
8890 
MOORSLEDE  
 

051/77.18.03 info@borstvoedingvzw.be 
 
www.borstvoedingvzw.be 

Nederlands 
Frans 
Duits 
Engels 

- Telefonische hulpverlening 
bij de consulenten 

- Informatiebijeenkomsten 
- Individuele consultaties op 

aanvraag 
- Jaarlijkse studiedag 
- Verkoop van 

hulpmiddelen bij 
borstvoeding 

- Bibliotheek 
- Cursussen en lezingen 

voor zorgverstrekkers en 
scholen 

- Hulpverlening per e-mail 
- Publicaties 

mailto:info@poisoncentre.be
http://www.poisoncentre.be/
mailto:bvl.borstvoeding@gmail.com
mailto:bvl.voorzitter@gmail.com
http://www.bvl-borstvoeding.be/
mailto:info@borstvoedingvzw.be
http://www.borstvoedingvzw.be/
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Geef borstvoeding 
een eerlijke kans 
Contactgroep voor 
borstvoeding door 
Lactatiekundige 
IBCLC - sinds 1993 

Dorre Wei 19 
9700 
OUDENAARDE 

0479/34.35.65 
0479/46.26.45 

hilde_vanommeslaeghe@yahoo.com 

 

marcia@pandora.be 

Nederlands 
Frans 

 
- Telefonische hulpverlening 
- Informatiebijeenkomsten 
- Individuele consultaties 

door zelfstandige 
vroedvrouwen 

- Verhuur van hulpmiddelen 
bij borstvoeding 

- Hulpverlening per e-mail 
 

Kind en Gezin 
Intern verzelfstandigd 
agentschap met 
rechtspersoonlijkheid 
(decreet van 30 april 
2004) 

Hallepoortlaan 27 
1060  BRUSSEL 

02/533.12.11 
078/150.100 
(zonaal tarief) 
elke werkdag 
van 8 tot 20 
uur 

info@kindengezin.be 
 
www.kindengezin.be 

Nederlands - Informatieavonden “Kind 
op Komst” voor 
(aanstaande) ouders 

- Huisbezoeken door een 
regioverpleegkundige 

- Bezoeken aan 
consultatiebureau bij een 
regioverpleegkundige en 
arts 

- Telefonische informatie en 
advies via Kind en Gezin-
Lijn 

- Bibliotheek 
- Publicaties 
- Per provincie 1 (of 2) 

lactatiekundige(n) IBCLC  
- … 
 

LA LECHE 
LEAGUE 
VLAANDEREN 
(LLL) 
Stichting - sinds 1980 

Koningin 
Astridlaan 155 
2800 
MECHELEN 

015/55.79.43 info@lalecheleague.be 
 

www.lalecheleague.be 

Nederlands 
Frans 
Duits 
Engels 

- Telefonische hulpverlening 
- Maandelijkse 

borstvoedingbijeenkomste
n op verschillende locaties 
in Vlaanderen 

- Infoavonden en cursussen 
voor zwangeren op 

mailto:hilde_vanommeslaeghe@yahoo.com
mailto:marcia@pandora.be
mailto:info@kindengezin.be
http://www.kindengezin.be/
mailto:info@lalecheleague.be
http://www.lalecheleague.be/
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verschillende locaties 
- Individuele consultaties op 

aanvraag 
- Bibliotheek 
- Cursussen en lezingen 

voor zorgverstrekkers en 
scholen op aanvraag 

- Hulpverlening per e-mail 
- Publicaties 
 

MAMMACAFÉ vzw 
Vereniging - sinds 
2008 

Sint Jansstraat 32-
38  
1000 BRUSSEL 

0477/29.30.04 mammacafe@live.be 
 
www.mammacafe.be 

 

Nederlands 
Frans 

- Informele, tweewekelijkse 
- Borstvoedingbijeenkomste

n op verschillende 
openbare locaties in 
Vlaanderen 

- Bibliotheek 
 

Unie Vlaamse 
Vroedvrouwen 
(UVV) 
Beroepsvereniging 
voor  vroedvrouwen 
in Vlaanderen 

Vergote Square 43 
1030 BRUSSEL 

02/732.10.50 
Fax 
02/734.84.60 

www.vroedvrouwen.be  - Een lijst van zelfstandige 
vroedvrouwen kan 
aangevraagd worden 

- Congressen 
- Bijscholing rond 

borstvoeding 

UNICEF België Lenniksebaan 451 
bus 4 
1070 Brussel 

02/230.59.70 info@unicef.be 
 
www.unicef.be 

Nederlands 
Frans 
Engels 

Documentatiecentrum met 
een uitgebreide collectie 
publicaties over health 
(mother & child), nutrition, 
child development 
Voor meer info: 
Hilde Verpoorten 
verpoorten@unicef.be 
 

Vereniging voor 
begeleiding en 
bevordering van 

Leemputstraat 57 
2600 BERCHEM 

03/281.73.13 
Fax 
03/281.73.14 

secretariaat@vbbb.be 
 
www.vbbb.be 

Nederlands 
Frans 
Engels 

- Telefonische 
informatiedienst via 
centraal nummer en lokale 

mailto:mammacafe@live.be
http://www.mammacafe.be/
http://www.vroedvrouwen.be/
mailto:info@unicef.be
http://www.unicef.be/
mailto:secretariaat@vbbb.be
http://www.vbbb.be/
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borstvoeding vzw 
(VBBB) 
Vereniging - sinds 
1994 
 

 medewerkers 
- Algemene infosessies en 

thema-avonden 
- Individuele consultaties op 

aanvraag 
- Studiedagen 
- Bibliotheek en videotheek 
- Cursus voor 

zorgverstrekkers 
- Beantwoorden van vragen 

via e-mail 
- Publicaties 
 

Vlaamse organisatie 
van vroedvrouwen 
vzw (VLOV) 
Beroepsvereniging 
voor vroedvrouwen 
in Vlaanderen 

Sint-Jacobsmarkt 
84 
2000 
ANTWERPEN 

03/218.89.67 
Fax 
03/218.89.67 

info@vlov.be 
 
www.vlov.be 

 - Een lijst van zelfstandige 
vroedvrouwen kan 
aangevraagd worden 

- congressen  
- bijscholingen rond 

borstvoeding  
 

Vlaamse vereniging 
Kindergeneeskunde 
Vereniging - sinds 
1951 

Onze Lieve 
Vrouwplein 29 
9100 SINT-
NIKLAAS 

02/477.57.80 
Fax 
02/477.57.83 

yvan.vandenplas@az.vub.ac.be 
 

www.vvkindergeneeskunde.be 
 

Nederlands 
Frans 
Engels 

- Een lijst van aangesloten 
kinderartsen kan 
aangevraagd worden 

- Publicaties 
 

 
Gegevens die niet correct zijn kunnen als volgt gemeld worden per e-mail: info.borstvoeding@health.fgov.be 
Voor het toevoegen van initiatieven kunnen volgende formulieren worden gebruikt: voor organisaties of andere instellingen 

mailto:info@vlov.be
http://www.vlov.be/
mailto:yvan.vandenplas@az.vub.ac.be
http://www.vvkindergeneeskunde.be/
mailto:info.borstvoeding@health.fgov.be
https://www.health.belgium.be/nl/formulier-voor-het-toevoegen-van-organisaties-en-instellingen

