Adviezen ten aanzien van het meebrengen van
borstvoeding en flesvoeding door ouders

Sinds december 1995 is er nieuwe wetgeving van kracht ten aanzien van hygiëne van
levensmiddelen. In de Warenwet wordt aangegeven dat instellingen, dus ook ons kinderdagverblijf, de
plicht hebben aan te tonen dat zij aan de kinderen veilig voedsel verstrekken.
Ons kinderdagverblijf heeft daarom een hygiëneplan opgesteld waarin aan het personeel instructies
worden gegeven hoe zij moeten omgaan met het voedsel, om te voorkomen dat de kinderen van onze
voeding ziek kunnen worden. Verder moet ons kinderdagverblijf aan de Keuringdienst van Waren, als
die ons komt bezoeken, kunnen laten zien dat ons personeel de instructies ook naleeft.
Aangezien poedervormige zuigelingenvoeding een kwetsbaar product is (aangelengd met
water is het een goede voedingsbodem voor bacteriën), geven wij er de voorkeur aan dat u de
flesvoeding van uw kind in poedervorm bij ons aanlevert. Wij gebruiken dan koud leidingwater
om de flesvoeding voor uw kind ter plaatse, zo kort mogelijk voor gebruik, te bereiden.
Stilstaand water kan een grotere bron van bacteriën worden dan ons gezonde stromend
leidingwater. Geeft u er toch de voorkeur aan dat wij gebruik maken van gekookt water voor
het bereiden van de fles, dan kunt u deze wens doorgeven aan de pedagogisch medewerkers
van de groep van uw kind.
Wanneer u er zelf de voorkeur aan geeft om van te voren bereide flesvoeding of afgekolfde
borstvoeding mee te geven, dan hopen we dat u gehoor wilt geven aan de volgende adviezen, zodat
ook de door u meegebrachte voeding zo veilig mogelijk is.
Flesvoeding
 Als u flesvoeding klaarmaakt kort voor dat u uw kind naar het kinderdagverblijf toebrengt,
vervoert u de flesvoeding dan in een koeltas met een koelblok dat u van te voren in het
diepvriesvak van uw koelkast heeft gelegd. De flesvoeding kan dan tijdens het vervoer vast
terugkoelen. Op het kinderdagverblijf kunt u zelf de flesvoeding zo snel mogelijk in de
daarvoor bestemde koelkast plaatsen.
 Als u de voeding de avond tevoren klaarmaakt, zorg er dan voor dat de voeding zo snel
mogelijk koud is. De temperatuur van uw koelkast hoort beneden de 7°C te zijn, maar het is
beter als het 4°C in de koelkast is. Het is aan te raden een goed afleesbare
koelkastthermometer in uw koelkast te leggen. Deze zijn te koop in een winkel waar
huishoudelijke artikelen worden verkocht. Dan kunt u zelf zien wat de temperatuur in uw
koelkast is. Ook nu is het noodzakelijk de flesvoeding tijdens het vervoer koel te houden.
Afgekolfde borstvoeding.
 Als u de borstvoeding afkolft kort voor dat u uw kind naar het kinderdagverblijf toebrengt,
vervoert u de borstvoeding dan in een koeltas met een koelblok dat u van te voren in het
diepvriesvak van uw koelkast heeft gelegd. De borstvoeding kan dan tijdens het vervoer vast
terugkoelen.Op het kinderdagverblijf kunt u de borstvoeding zo snel mogelijk in de daarvoor
bestemde koelkast plaatsen.
 Als u de voeding de avond tevoren afkolft, zorg er dan voor dat de voeding zo snel mogelijk
koud is. De temperatuur van uw koelkast hoort beneden de 7°C te zijn, maar het is beter als
het 4°C in de koelkast is. Ook nu is het noodzakelijk de borstvoeding tijdens het vervoer koel
te houden.
Wij danken u voor uw medewerking.

