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Richtlijnen m.b.t. het meebrengen van borstvoeding 
 
 
Om de gezondheid van kinderen te kunnen waarborgen moet KinderRijk zich houden aan de Hygiënecode 
voor kleine instellingen en kan hierop gecontroleerd worden door de Keuringsdienst van Waren. Deze 
controle is niet van toepassing voor de gastouderopvang. 
 
Hieronder ziet u de richtlijnen die KinderRijk hanteert met betrekking tot het meebrengen van borstvoeding 
naar het kinderdagverblijf.  
 
Waar moet u op letten? 

 indien moedermelk thuis wordt afgekolfd, dient u tijdens het afkolven, vervoeren en opslaan van de melk 
hygiënische maatregelen te nemen. 

 moedermelk mag alleen aan uw eigen kind worden gegeven. De kolfflesjes dienen gelabeld te worden 
met de naam van uw kind en datum en tijdstip van afkolven. 

 de thuis afgekolfde moedermelk dient, al of niet na invriezen, zo snel mogelijk te worden getransporteerd, 
bij voorkeur in een schone koeltas of koelbox. 

 
Waar let KinderRijk op? 
 
Bewaren 

 na ontvangst wordt de afgekolfde moedermelk bewaard in koelkast of vriezer. 

 als afgekolfde moedermelk binnen 48 uur wordt gebruikt, mag deze in de koelkast bij maximaal 4˚C 
worden bewaard (niet in de deur!). Anders dient de afgekolfde moedermelk te worden ingevroren. 

 afgekolfde moedermelk wordt in een steriele of in de vaatwasmachine gereinigde fles bewaard, voorzien 
van datum en tijd van afkolven. In de vriezer kan de melk twee weken tot drie maanden worden bewaard, 
afhankelijk van het type vriezer. Twee weken bij een gewone vriezer en drie maanden bij -18 ˚C.  
 

Ontdooien 

 bij voorkeur wordt bevroren moedermelk langzaam ontdooid in de koelkast. Bij ontdooien wordt datum en 
tijd genoteerd. Als na plaatsing in de koelkast blijkt dat deze nog niet volledig is ontdooid dan wordt de 
voeding onder stromend kraanwater van ca. 20˚C geheel ontdooid. 

 ontdooide moedermelk dient binnen 24 uur gebruikt te worden en mag niet meer worden ingevroren. 

 op ontdooide moedermelk die een nacht blijft staan dient de datum en tijd van ontdooien vermeld te 
worden. 

 
Verwarmen 

 voor iedere voeding dient een nieuwe gesteriliseerde speen te worden gebruikt. 

 verwarm moedermelk in een magnetron (maximaal 350 watt of laagste stand) of verwarm m.b.v. een 
flessenwarmer voorzien van een thermostaat. Na verwarming in de magnetron goed schudden. 

 flessenwarmer nooit gebruiken voor het bewaren of op temperatuur houden van de voeding, maar 
uitsluitend voor het opwarmen van kant-en-klare babyvoeding of moedermelk. 

 de flessenwarmer moet na ieder gebruik worden geleegd, gereinigd en gedroogd. Is dat niet het geval, 
dan geen flessenwarmer gebruiken. 

 restanten moedermelk mogen niet nogmaals worden opgewarmd, maar moeten worden weggegooid. 
 


