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CURRICULUM VITAE  

Gonneke van Veldhuizen - Staas 

Kasteel Traverse 90 Caroline Gerarda Allegonda Staas 
 

5701 NR Helmond 29-06-1956 te Den Haag (NL) 
 

06 20474391 gehuwd 1980, GJ van Veldhuizen  
 

gonneke@eurolac.net kinderen: 1981V, 1982M, 1985M, 
1987V, 1990M 

 

 

L a c t a t i e k u n d i g e   
Beroepsvereniging: 
VSBB (Vereniging Specialisten Borstvoeding & Babybegeleiding) 
lidmaatschap nummer: 2002   
 

Op l e i d i n g   
 Nederlands Gecertificeerd lactatiekundige, 2018 
 lactatiekundige IBCLC - Opleiding tot International Board Certified Lactation Consultant, Utrecht 

(NL): diploma 1992; recertificatie 1997 (studiepunten), 2002 (examen) en 2007 (studiepunten), 
2012 (examen). 

 Volledig bevoegd onderwijzeres/leraar basisonderwijs - Applicatiecursus Christelijk Pedagogisch 
Academie te Middelburg (NL). diploma 1983 

 Hoofdleidster kleuteronderwijs - Opleidingsschool voor Christelijk Kleuteronderwijs te Middelburg 
(NL) akte 1979 

 Kleuterleidster - Opleidingsschool voor Christelijk Kleuteronderwijs te Middelburg (NL) akte, 1978 
 

We r k e r v a r i n g  
Lactatiekundige  
1992 – heden lactatiekundige praktijk Eurolac Lactatiekunde 

 lactatiekundige begeleiding bij borstvoeding, lactatiekundige consultatie in 
persoon,  per telefoon en email; lactatiekundige consultatie aan zorgverleners 

1996 - 1999 Stichting BabyTrust/Eurolac te Heerlen (NL), (centrum voor borstvoeding-informatie en 
praktijk voor lactatiekunde) 

 begeleiding bij borstvoeding, consultatie zorgverleners, ontwikkeling lesmateriaal 
en cursussen voor leken en zorgverleners; advisering en begeleiding bij de verkoop 
en verhuur van borstvoedinghulpmiddelen, positielingerie en voedingsbeha's 

1994/95  Werkgroep Bevordering Borstvoeding, Middelburg (NL) en Heerlen (NL) 
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 ontwikkeling en uitvoering van activiteiten ter bevordering van de zorg voor 
borstvoeding in het kader van een in Nederland door borstvoeding organisatie LLL 
uitgevoerd en door de EU gesteund drie-landen project 

 
Lactatiekundig docent 
 
1992 – heden  Eurolac Lactatiekunde Educatieve Programma’s 

 ontwikkeling lesmateriaal en cursussen voor ouders en zorgverleners in de 
perinatale en ouder-en-kind zorg 

 lesgeven aan ouders en zorgprofessionals vanuit eigen aanbod en in opdracht van 
instellingen voor onderwijs en opleiding en zorginstellingen; op locatie, digitaal; 
onder andere: 
o Borstvoedingsorganisatie LLL (NL, B) 
o Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (NL) 
o Vzw Borstvoeding, Merksem (B) 
o Ziekenhuis St Jozef, Heusden (B) 
o British Forces Medical Services, München-Gladbach (D) 
o Reformatorische Stichting Thuiszorg te Barneveld (NL) 
o Zeeuwse Instelling Zorgopleidingen te Vlissingen (NL) 
o Kraamzorg Thebe (eLearning cursus borstvoeding voor alle kraamverzorgenden) 

2006 Verloskundige praktijk Oud Beijerland e.o., Oud Beijerland (NL) 

 8 uurs cursus voor de verloskundige praktijk 
2003 – heden Vakdocent lactatiekunde  

KHLim (Hasselt, België), Arteveldehogeschool (Gent, België) en Baby&Borst 
(Almere, Nederland) 

2005 Commissie Borstvoeding Aruba 

 Workshops voor eerstelijns zorgverleners intra- en extra-muraal: ''de opvolging na 
de eerste weken''. 

2005-2008 gedetacheerd door Vroedkunde Limburg, faculteit vroedkunde KHLim, Hasselt (B) 
- docent binnen de BFHI cursus voor ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel 

2009-2012    Kwaliteitszorg Borstvoeding 

 14 uurscursus voor verloskundigen, meerdere uitvoeringen 
 

 
Spreker congressen, seminars, symposia 

2017 Symposium ‘De broze wolk’, ‘’Biological Nurturing’’ en ‘’Het belang van 
huidcontact’’ 

2016 BVL Congres tgv het 10-jarig bestaan, ‘’ Ankyloglossia in de lactatiekundige 
praktijk.’’ 

2015 Online symposium voor artsen in Zuid-Oost Azië over crematocrit, ‘’The relevance 
of measuring: Creamatocrit Plus’’ 

2015 iLactation (online conferentie), ‘’Uitdagend normaal’’ 
2014 Studiedag Borstvoeding vzw, ‘’Codetraining’’ 
2014 iLactation (online conferentie), ‘’Galactogogen’’ 
2013 Symposium ‘Bevallen… En nu?’, ‘’Borstvoeding na en borstoperatie’’ 
2013 iLactation (online conferentie), ‘’Overabundant milksupply’’ 
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2010 VELB/ILCA Congres, Basel (CH) ) ‚‘Overabundant milksupply’’; posterpresentatie: 
‘’Gentian Violet, obsolete or innovative’’ en ‘’ The slippery slope of fat in human 
milk’’ (about the what and how of crematocrit determination in human milk). 

2010 Academy of Breastfeeding Medicine Conference, Torun (PL), ‘’Lipids in human milk: 
function, levels, measuring’’.  

2011 BDL Kongress, Fulda-Künzell (D) ‚‘Overabundant milksupply’’ 
1995 – heden Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen; Stichting Beroepsopleiding 

Lactatiekundigen, diverse locaties (NL 

 studiedagen en seminars voor lactatiekundigen, diverse onderwerpen, waaronder 
mastitis, spruw, massagetechnieken en afkolven 

1997 – 2010 Borstvoedingorganisatie LLL, diverse locaties (NL) 

 studiedagen voor moeders, aspirant LLL leidsters en LLL leidsters; diverse 
onderwerpen, waaronder medicijngebruik, de anatomie en fysiologie van de 
lactatie, samenstelling van moedermelk, tepelproblemen, borstvoeding in 
bijzondere omstandigheden. 

2005 Commissie Borstvoeding Aruba 

 diverse sessies op het congres ''Borstvoeding, een goed begin is het halve werk'' 
2003 Ziekenhuis Oost Limburg, locatie campus Sint Jan, Genk (B) 

 borstvoeding volgens wetenschap en protocol 
2001 vzw Borstvoeding, Kortenberg (B) 

 Tweede congres van vzw Borstvoeding: "Borstvoeding, meer dan voeding alleen !" 
2001 Zorgbeurs ZeelandVlissingen (NL) 

 lezing ''Tussen waan en wetenschap'' 
1998 Luisen Hospital, Aachen (D) 

 (ism Eurolac-Duitsland) mini symposium voor intramurale moeder-en-kind zorg 
1996 Landelijk Centrum Ouder en Kindzorg 

 4e Nederlands Congres Ouder- en Kindzorg, Amersfoort (NL) "Samenwerken, iets 
aparts?" 

1995, 1996 Werkgroep Bevordering Borstvoeding, diverse locaties (NL): 

 studiedagen voor de gezondheidszorg "Het zoemt in Nederland" 
1993, 1994 borstvoedingorganisatie LLL, Ede (NL): 

 jaarlijkse conferentie "Borstvoeding het beste begin" 
 

We r k e r v a r i n g  -  o v e r i g   
Leraar basisonderwijs 

2000 – 2006 Vrije School Heerlen, Heerlen (NL); Vrije School Sittard, Sittard (NL) 
Kleuterleidster 

1979-80 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Middelburg (NL): 
 

P u b l i c a t i e s   
Boeken 

2010 Inleiding tot BIological Nurturing. Vertaling van Colson S: An introduction to Biological 
Nurturing. Uitgave Hale Publishing 

2013 Het jaar van de baby. Uitgave Eurolac Boeken 
 2013 Borstvoeding, een handleiding. Uitgave Eurolac Boeken 
 2014 Borstvoeding van dag tot dag. Uitgave Eurolac Boeken 
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2018 (publicatie verwacht voorjaar 2018) met co-auteur Stefan Kleintjes: Het Nieuwe Borstvoeding 
Boek, uitgeverij Christofoor 

    
Blogs en columns 
2014 – heden www.eurolac.net - Een blog met (bijna) dagelijkse columns over borstvoeding, hoe het 

gaat, hoe het ook zou kunnen. Discussie, ironie, satire en parodie worden als stijlbloemen 
niet verguisd, naast gewone recht-toe recht-aan informatie. 

2010-2014 http://eurolac.blogspot.nl/  - Een blog met (bijna) dagelijkse columns over borstvoeding, 
hoe het gaat, hoe het ook zou kunnen. Discussie, ironie, satire en parodie worden als 
stijlbloemen niet verguisd, naast gewone recht-toe recht-aan informatie. 

Artikelen 

2008 Moedermelk, volwaardige zuigelingenvoeding; in Tijdschrift voor Verloskundigen oktober 
2008:27-32 
Medicijnen en borstvoeding: kan dat samen? (co-auteur); in Tijdschrift voor Verloskundigen 
juli/augustus 2008:60-62 

2007 Overabundant milk supply: an alternate way to intervene by full drainage and block feeding; 
International Breastfeeding Journal 2007, 2:11. Open access publicatie 

1994 -  artikelen in eigen beheer en bij derden 

 ''Afkolven van moedermelk''; gepubliceerd op www.eurolac.net 

 ''Borstvoeding Basis''; gepubliceerd op het internet 

 ''Waarom zou je borstvoeding geven'', PowerPoint Presentatie; gepubliceerd op het 
internet 

 ''Over het huilen van baby's''; gepubliceerd op het internet 

 ''Spruw''; gepubliceerd op het internet 

 "Up-to-date blijven", in NVL Info 2 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen) 

 ''Hypoglycemie en borstvoeding''; gepubliceerd op het internet 

 ''Frequentie en duur van het voeden bij zuigelingen", in NVL Info 2 (Tijdschrift van de 
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen); ook gepubliceerd op het internet 

 "Borstvoeding - tussen waan en wetenschap" in NVL Info 4/5 (Tijdschrift van de 
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Inbakeren", gepubliceerd op internet 

 "Borstvoeding en de slagaderlijke distensibiliteit in de vroege volwassenheid" in NVL Info 
4/5 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Mastitis - een overzicht" in NVL Info 4/5 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen) 

 "Enkele psychologische modellen en hun invloed op borstvoeding en ouderschap" 
(Vertaling en bewerking}, in NVL Info 3 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen) 

 "De fopspeen - een dubieus zoethoudertje", in NVL Info 3 (Tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "De groei van de pasgeboren zuigeling", in NVL Info 1(Tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Schuld en voeding", in NVL Info 1(Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen) 

 "Aanlegproblemen door opgezette borsten of een opgezette tepelhof", in NVL Info 
3(Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) 
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 "Verslag UNICEF BF/BFHI en MSG Meeting", in NVL Info 3(Tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Stuwing in het kraambed", in NVL Info 2 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen); ook gepubliceerd op het internet 

 "Striae op de borst en falende lactatie" in NVL Info 2 (Tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Borstvoeding in noodsituaties", in NVL Info 1 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging 
van Lactatiekundigen) 

 "De luiers van borstgevoede baby's" in Borstvoeding Vandaag 4 (Borstvoedingorganisatie 
LLL) 

 "Borstvoeding en bekkeninstabiliteit", in Borstvoeding Vandaag 4 (Borstvoedingorganisatie 
LLL) 

 Rubriek "Wetenschappelijk bekeken"", in: NVL info (Tijdschrift van de Nederlandse 
Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Zuigelingenvoeding bij HIV positieve moeders", in NVL info 3 (Tijdschrift van de 
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "De begeleiding van jonge en zeer jonge moeders bij borstvoeding", in: NVL info, 3 
(Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "De geit Freija", in: NVL info 3 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen) 

 "Kolven", in: NVL info, 2 (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen) 

 "Geprotocolleerd samenwerken - de leek als collega", in: Samenwerken ... iets aparts?; deel 
4 in de reeks "Ouder en Kindzorg tussen wetenschap en praktijk" onder redactie van 
Balledus, M en Mare, J de. Van Gorcum, Assen 

 Rubriek "Terminologie", in: NVL info (Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van 
Lactatiekundigen) 

 "Bedreigingen van borstvoeding", in: Borstvoeding Vandaag 3 (Borstvoedingorganisatie LLL) 

 ''Letter to editor''; ILCA Globe 3 (2) 

 Column "Van de voorzitter", in: Borstvoeding Vandaag (Borstvoedingorganisatie LLL) 

 "Het internationale jaar van het gezin", in: Borstvoeding Vandaag, 5 
(Borstvoedingorganisatie LLL) 

 "Borstvoeding en milieuverontreinigende stoffen", in: Borstvoeding Vandaag 5 
(Borstvoedingorganisatie LLL) 

 


