
 

 

 

 

 

Algemene 

Ledenvergadering: 1 juli 

 

Donderdag 1 juli 2021 van 19:30 tot 

20:30 uur is er weer een online ALV.  

 

VSBB leden ontvangen hiervoor een 

uitnodiging via de e-mail. Je kunt 

jezelf ook vast aanmelden door 

middel van een e-mail 

aan engelssariah.vsbb@gmail.com.  

Heb je agendapunten of wil je iets 

bespreken?  

 

Tot 28 juni is het mogelijk om je 

punten of je input voor de 

ledenvergadering in te dienen via 

een e-mail aan 

engelssariah.vsbb@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

Online scholingen 

 

Maandelijkse online scholing | Elke 

eerste week van de maand komt 

er een geaccrediteerde scholing 

online voor leden en niet-leden. Als  

 

je lid van de VSBB bent, dan 

ontvang je korting van de vereniging 

op de totaalprijs!   

Houd je mail in de gaten! 

 

Ook publiceren we de scholingen op 

onze Facebook en Instagram pagina's.  

 

  

Leden van de VSBB 

 

Leden aan 't woord | De VSBB geeft 

de leden in dit item op onze website 

de kans om iets te delen over hun 

werk. Vind jij het ook leuk om op 

onze website jouw verhaal te delen? 

Je kun je altijd aanmelden bij het 

bestuur van de VSBB. 

 

 

 

Nieuwsbrief 

juni 2021 
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Deze maand: Jacquelien! | Hoi! Mijn 

naam is Jacquelien Winkelman-

Pieterson. Samen met mijn man & 

onze drie kinderen woon ik alweer 5 

jaar in Bilthoven.  
 

Mijn carrière had ik ooit - idealiter - 

gestart als tandarts, maar nadat ik 

werd uitgeloot en een tijdje in het 

buitenland heb gestudeerd, ben ik 

toch een andere kant opgegaan. In 

de tijd dat onze kinderen - nu 15, 11 

en 8 jaar oud - werden geboren, 

werkte ik als juriste bij o.a. 

Buitenlandse Zaken en in de 

advocatuur. Toen de jongste nog 

heel klein was, realiseerde ik me dat 

mijn hart veel meer lag in de zorg, in 

het bieden van begeleiding & 

coaching. Ook was ik inmiddels 

geïnspireerd door mijn eigen 

ervaringen om meer te leren over 

borstvoeding. 

 

Ik werkte vervolgens een aantal 

jaren met heel veel plezier en 

voldoening voor Vereniging 

Borstvoeding Natuurlijk (VBN). Hier 

heb ik veel geleerd, hier werd ik erg 

enthousiast van, dit gaf me energie 

& hier wilde ik dolgraag mee verder. 

Sinds 2019 ben ik lactatiekundige 

NLG, en sinds januari 2020 IBCLC. 

 

Nu alweer sinds ruim een jaar werk 

ik elke dag met enorm veel plezier  

 

als lactatiekundige vanuit mijn eigen 

praktijk ‘Baby & Balans’. Het mooiste 

aan mijn werk vind ik het nauwe 

contact met mijn cliënten. Met velen 

heb ik in de relatief korte tijd dat ik 

hen leer kennen & hen begeleid een 

ontzettend goede band opgebouwd.  

Steeds weer opnieuw inschatten hoe 

ik een moeder-kind koppel het beste 

verder kan helpen, hen de 

begeleiding & vooral ook het 

vertrouwen geven dat ze nodig 

hebben om door te kunnen. Daar 

word ik blij van! 

 

Het grappige is dat ik nu - uiteindelijk 

- toch bijna dagelijks in mondjes kijk. 

Een cirkeltje rond dus eigenlijk. Met 

dat verschil dat het mooie aan mijn 

werk nu is het inschatten van het 

hele plaatje rondom wat er in een 

bepaald gezin speelt en belangrijk is. 

Ik ervaar het niet alleen als een 

uitdaging, maar ook als een 

voorrecht om hier dagelijks mee te 

mogen werken! 

 



 

Nieuwe leden | Als iemand een 

nieuw lid aanbrengt bij de VSBB, 

ontvangt die een cadeaubon van 

bol.com ter waarde van €20,-. Het 

nieuwe lid ontvangt een klein 

welkomstcadeau. 

 

Als lid de VSBB helpen? | Wil je als 

lid van de VSBB je handen uit de 

mouwen steken? Meld je dan aan bij 

het bestuur van de VSBB via 

info@vsbb.nl. Wij kunnen altijd 

enthousiastelingen gebruiken die het 

leuk vinden om op onze symposia 

ondersteuning te bieden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Save the date! 

 

Noteer het alvast in je agenda: 

woensdag 6 oktober van 19.00 tot 

21.45 uur. Wanneer de 

coronamaatregelen voorbij zijn, 

komen we graag weer met alle leden 

bij elkaar. 

 

We organiseren hiervoor een live 

avondcollege op locatie AMC 

Amsterdam, onder het genot van 

een hapje en een drankje.  

De sprekers op deze avond zijn:  

1. Prof. dr. Hans van 

Goudoever. Hij vertelt over 

borstvoeding als wapen tegen 

infecties. 

2. Elise Mank. Zij vertelt over 

insuline als supplement in 

moedermelk. 

Meer informatie volgt! Houd onze 

website en sociale media in de 

gaten.  
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