
SKRS - Info over zuigelingenvoeding voor ouders  Pagina 1 van 1 

Info over zuigelingenvoeding  
 
Voor ouders met kinderen tot één jaar  
 
 
Met u als ouders is in het plaatsingsgesprek besproken 
of uw kind borstvoeding (wel of niet afgekolfd) of 
poedermelk krijgt.  

- Baby’s kunnen op het kinderdagverblijf borstvoeding krijgen. De moeder kan naar het 
kinderdagverblijf komen om haar kind te voeden of de afgekolfde melk kan gekoeld door de 
ouder(s) meegegeven worden. De afgekolfde melk wordt in de flessenwarmer of magnetron 
opgewarmd. We volgen hierbij de wens van u als ouders.  

- Ook kunnen kinderen poedermelk krijgen. Als ouders draagt u de zorg voor de poeder tot het 
kind ongeveer één jaar oud is of zolang als dat wenselijk is door ouders. 

 
 
Richtlijnen poedermelk 

• Voorzie het flesje en het melkpoederdoosje dat u meebrengt naar SKRS van een label met de 
voor- en achternaam van uw baby. 

• SKRS mag geen aangemaakte zuigelingenvoeding vanuit huis toestaan, omdat het te lang 
buiten de koeling kan zijn geweest. Voor de hygiëne en veiligheid van de flesvoeding 
accepteren wij alleen flesvoeding die in poedervorm wordt aangeleverd, in afgepaste 
hoeveelheden.  

 
Voorbeeld label op flesje en melkpoederdoosje:  

 
 
 
Richtlijnen moedermelk 

• Voorzie het flesje dat u meebrengt naar SKRS van een label met de voor- en achternaam van 
uw baby.  

• De moedermelk moet van huis naar de kinderopvang gekoeld overgebracht worden, 
bijvoorbeeld in een koeltas of koelbox.  

• Als u moedermelk thuis in de koelkast bewaart, doe dit dan op 4°C en geef deze dezelfde dag 
nog aan uw baby.  

• Als u de moedermelk invriest, doe dit dan maximaal 48 uur na het kolven. Moedermelk blijft in 
de gewone vriezer twee weken goed en bij -18°C drie maanden. 

o Ontdooi bevroren moedermelk altijd in de koelkast.  
o Gebruik ontdooide moedermelk binnen 24 uur. 
o Vries moedermelk nooit twee keer in.  
o Schrijf de datum en het tijdstip van het ontdooien op de moedermelk wanneer u het uit 

de vriezer haalt.  
• Voorzie de afgekolfde moedermelk bij binnenkomst bij SKRS van een label met de datum en 

het tijdstip waarop het bij SKRS in de koelkast wordt geplaatst. 
 

Voorbeeld label moedermelk:  
(uit de vriezer) 

 
 
 
 
 

 
Voorbeeld label moedermelk:  
(dezelfde dag nog gekolfd) 
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