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Protocol Fles- en borstvoeding op het kinderdagverblijf
Inleiding
In dit protocol wordt aangegeven welke afspraken gelden ten einde op verantwoorde wijze de jongste
kinderen op het kinderdagverblijf fles- en borstvoeding te geven.

Flesvoeding
 De opvang bij Villa Oostwold is inclusief voeding. Dus ook flesvoeding (in poedervorm en dit is
altijd van Nutrilon. Alleen Nutrilon 1 en 2 wordt gebruikt. Heeft u thuis een ander merk flesvoeding
of Nutrilon 3, dan raden wij u aan dezelfde voeding als thuis te gebruiken voor uw kind. Dit
betekend dat u deze voeding zelf moet meenemen.
 Indien ouders/verzorgers zelf flesvoeding (in poedervorm) meenemen dan moet dit als volgt:
 De poedermelk wordt door ouders/verzorgers aangepast (per voeding) aangeleverd in een dit kan
in een voedingstorentje of in afgesloten verpakking van betreffende flesvoeding. Indien het pak al
open is, graag datum van opening vermelden op de verpakking.
 Ouders mogen NIET aangemaakte poedermelk meegeven aan hun kind.
 De flesvoeding wordt direct voor de voeding klaar gemaakt door een pedagogisch medewerker.
Flesvoeding wordt alleen bereid volgens de aanwijzingen van de verpakking van Nutrilon. Aan de
poedermelk wordt de juiste hoeveelheid gekookt water toegevoegd. De fles wordt opgewarmd in
de magnetron tot de gewenste temperatuur en daarna direct gegeven aan het kind.
 De opgewarmde fles mag, indien het kind moeizaam drinkt, max. ½ uur worden bewaard en
daarna op kamertemperatuur gegeven. Resterende flesvoeding moet worden weggegooid.
 Het voedingsschema wordt met de ouders/verzorgers besproken en de pedagogisch medewerkers
houden zich hier aan.
 Iedere flesvoeding wordt door de pedagogisch medewerker per kind genoteerd in het schriftje.
Hierop wordt de hoeveelheid gedronken voeding en het tijdstip genoteerd.
 Bij Villa Oostwold hebben we Avent flessen en Difrax flessen. Spenen en flessen worden na elk
gebruik uitgekookt. Indien u uw eigen spenen en flessen wilt gebruiken, deze schoon en uitgekookt
aanleveren in een afgesloten plastic (boterham)zakje. Dit geldt ook voor fopspenen die mee van
huis komen, uitgekookt en in een afgesloten plastic zakje.
 Flessen worden niet gereinigd in de vaatwasser, maar eerst met koud water omgespoeld en
daarna met heet water en speciale flessenborstel. En vervolgens uitgekookt in speciale avent
flessenkook bak in de magnetron na elk gebruik.

Borstvoeding
 Afgekolfde borstvoeding moet van huis naar het kinderdagverblijf gekoeld vervoerd worden
(ingevroren of gekoeld met behulp van een koeltas met een koelelement).
 Afgekolfde borstvoeding (bevroren of vers) dient te worden aangeleverd met een sticker waarop de
datum, naam kind en uiterste houdbaarheid staat aangegeven.
 De afgekolfde borstvoeding (vers of bevroren) wordt door een pedagogisch medewerker direct in
de koelkast geplaatst onder 4 graden Celsius bewaard. De melk mag niet in de deur van de
koelkast bewaard worden in verband met temperatuurschommelingen.
 Indien gewenst kunnen moeders ook langskomen om borstvoeding op het kinderdagverblijf
te geven.

De afgekolfde borstvoeding wordt direct voor de voeding klaar gemaakt door een pedagogisch
medewerker. Afgekolfde borstvoeding wordt altijd binnen 48 uur gebruikt en op de dag van
aanlevering op gemaakt.
 Ingevroren moedermelk wordt ontdooid door het onder koud stromend water te houden of door het
in een bakje met koud water in de koelkast te zetten. Na ontdooiing wordt de moedermelk
verwarmd in een flessenwarmer en in de fles aangeboden aan het kind.
 Ingevroren melk kan na het ontdooien veilig in de koelkast worden bewaard. De moedermelk mag
NIET opnieuw worden ingevroren. Eenmaal ontdooide moedermelk moet binnen 24 uur worden
verstrekt.
 De opgewarmde borstvoeding mag , indien het kind moeizaam drinkt, max. ½ uur worden bewaard
en daarna op kamertemperatuur gegeven. Resterende moedermelk moet worden weggegooid.
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 Het voedingsschema wordt met de ouders/verzorgers besproken en de pedagogisch medewerkers
houden zich hier aan.
 Iedere flesvoeding
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medewerk(st)er per kind
Protocol
Flesborstvoeding
op het kinderdagverblijf
genoteerd
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Hierop wordt de hoeveelheid
gedronken voeding en het tijdstip
genoteerd.

