Handeling kraamzorg
Schoonmaken van voedingsmaterialen ten behoeve van de
pasgeborene
Doel: De kraamverzorgende weet hoe zij materialen ten behoeve van de pasgeborenen
moet schoonmaken en kan de kraamvrouw en partner hierover informeren en
instrueren.
Bron: Het RIVM stelt het volgende: ‘Het volstaat om babyvoedingsflessen en spenen na
gebruik goed te reinigen en te drogen. Dit kan het beste worden uitgevoerd in een goed
werkende vaatwasmachine. Desinfectie door middel van uitkoken is na het gebruik van
een vaatwasmachine niet nodig. Mocht men niet in het bezit zijn van een
vaatwasmachine dan moeten de flessen volgens de onderstaande adviezen van de
Werkgroep Infectie Preventie (met afwasmiddel en een speciale borstel) worden
gereinigd en vervolgens goed gedroogd. Het uitkoken van de flessen en spenen kan ook
hier achterwege worden gelaten.’
Benodigdheden:
•
•
•
•
•

(Schoon) Water
Afwasteil of vaatwasser
Flessenborstel of afwasborstel
Afwasmiddel
Schone theedoek

Werkwijze:
•
•

•
•
•
•

Spoel flessen, spenen en kolf materialen direct na gebruik eerst om met koud
water om melkresten te verwijderen en bacteriegroei te stoppen.
Haal de spenen van een fles los van de ring en stop deze met de flessen en
eventuele kolfmaterialen (geen slangen en/of membranen) in de vaatwasser op
normaal programma. Ook fopspenen mogen in de vaatwasser. Kleine onderdelen
kunnen het best in de bestekmand geplaatst worden.
Of maak de flessen en spenen schoon met afwasmiddel, heet water en een
speciale flessenborstel of afwasborstel, als er geen vaatwasser is.
Was de kolfmaterialen die niet in de vaatwasser kunnen met de hand af en spoel
de slangetjes goed door zodat er geen afwasmiddel achterblijft
Spoel altijd goed om na het wassen en laat spenen, flessen en kolfmaterialen
omgekeerd drogen.
Bewaar schone flessen, spenen en kolfmaterialen op een schone en droge plaats.

Uitzonderingen:
Als er een NL-alert is uitgegaan van een drinkwaterbedrijf die aangeeft dat het water
besmet en vervuild is geraakt. Zij adviseren dan eerst het water te koken om daarna pas
te gebruiken om te drinken. Voor schoonmaken flessen adviseren we dan ook eerst het
water te koken en te laten afkoelen voor er flessen meer schoon te maken.
In andere landen wordt het water soms anders gereinigd en kan dit water soms wel
gekookt moeten worden voor gebruik. Kijk op http://waterinhetbuitenland.nl/ om te
lezen of het water zuiver genoeg en drinkbaar is. Anders voor de zekerheid altijd eerst
water koken voor er mee schoon te maken.
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