Protocol afgekolfde moedermelk

Waarom deze instructie afgekolfde moedermelk?
In verband met het voedselveiligheidsbeleid van Calimero Kinderopvang en als aanvulling op het
protocol ‘voeding’ is deze instructie samengesteld. Deze wordt bij intake aan ouders gegeven die van
plan zijn afgekolfde moedermelk mee te geven naar het kinderdagverblijf.
Verantwoordelijkheid ouders
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een gekoeld en hygiënisch vervoer van de afgekolfde
moedermelk naar het kinderdagverblijf. De flessen moeten gelabeld worden met naam van het kind
en datum en tijdstip van kolven. De melk moet bij bewaren in de koelkast namelijk binnen 72 uur
worden gebruikt. Flessen en spenen moeten voor gebruik schoon zijn. Wij gaan er vanuit dat ouders
ze schoon afleveren.
Verantwoordelijkheden kinderdagverblijf
Melk ouder dan 72 uur dat niet uit de vriezer komt mag niet meegenomen worden. Melk die
bevroren is geweest en in de koelkast is ontdooid moet binnen 24 uur worden gebruikt worden en
wordt anders weggegooid. Meegebrachte moedermelk wordt dus op de dag zelf opgemaakt.
Meegebrachte bevroren melk wordt bij ons in de koelkast ontdooid. Wanneer blijkt dat de voeding
nog niet op tijd ontdooid is zal dit gebeuren onder de lopende kraan met een temperatuur van
ongeveer 20°C. Ingevroren melk is maximaal 3 maanden oud. Moedermelk wordt dus altijd van
datum en tijdstip ontdooien voorzien. Ontdooide melk wordt nooit opnieuw ingevroren. De voeding
wordt in de koelkast bewaard bij een maximum temperatuur van 4°C. Moedermelk wordt altijd
verwarmd in de flessenwarmer en niet in de magnetron. De temperatuur wordt, voor het geven aan
de baby, altijd gecontroleerd door wat druppels op de pols te doen. Wanneer je niks voelt is het op
de goede temperatuur. Al onze pedagogisch medewerk(st)ers zijn op de hoogte van hoe de goede
temperatuur voelt. De moedermelk mag (inclusief het voeden) maximaal een uur buiten de koelkast
zijn, daarna wordt het weggegooid. Resten afgekolfde moedermelk worden altijd weggegooid, wij
nemen hierin geen risico.

