
 
Gebruik van zuigflessen van het 

ziekenhuis 

In het ziekenhuis wordt er gebruik gemaakt van 

wegwerpflesjes welke voldoen aan de strenge 

wettelijke HACCP-normen. Ook de bereiding van 

de voeding gebeurt volgens strikte hygiënische 

richtlijnen. Het ziekenhuis beschikt over een breed 

gamma van zuigelingenmelk zodat aan alle noden 

van de kinderen kan voldaan worden. Alle 

therapeutische voedingen zijn eveneens 

onmiddellijk verkrijgbaar.  

Als je kind stopt met drinken, wordt er genoteerd 

hoeveel je kind heeft gedronken. De rest van de 

voeding wordt uitgegoten en de fles wordt 

weggegooid in de vuilbak op de kamer. Deze 

flessen zijn niet geschikt voor hergebruik of 

hersterilisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gebruik van eigen zuigflessen op de 

afdeling pediatrie 

De meeste kinderen drinken vlot met alle spenen. 

Als het drinken toch niet vlot met de flesjes en 

speentjes van het ziekenhuis, mag je je eigen 

zuigflessen gebruiken op eigen 

verantwoordelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze procedure van reinigen en desinfecteren is 

echter niet ingesteld op andere zuigflessen dan 

deze van het ziekenhuis. Daarom ben je zelf 

verantwoordelijk voor de reiniging en het 

desinfecteren van de zuigflessen van je kind. 

Hiervoor spoel je de flessen eerst uit op de kamer. 

De gespoelde flessen kan je verder reinigen en 

steriliseren in de melkkeuken voor ouders. Hier 

staan een spoelbak, stromend water, detergent, 

een flessenborstel, een handdoek, een sterilisator 

en een microgolfoven ter beschikking.  

Je vindt de handleiding in de melkkeuken voor 

ouders.  

 

 

 

 

 

De door jou gereinigde en gesteriliseerde flessen 

neem je mee naar de kamer. 

Mogen wij je vragen het gebruikte materiaal en de 

melkkeuken voor ouders proper achter te laten.  

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Handhygiëne 

Het is belangrijk om steeds een goede 

handhygiëne uit te voeren als je contact hebt  

met babyvoeding. 

De handen steeds wassen en/of ontsmetten vóór 

het bereiden en toedienen van de flesvoeding en 

vóór het reinigen en steriliseren van de flessen 

blijft een must. 

 

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je 

behandelende arts of met de verpleegkundige  

van de afdeling. 

Nuttige telefoonnummers: 

 Kinderafdeling: 09 387 72 40 

 Secretariaat pediatrie: 09 387 72 48 

 

6052 3334 - juli 2021 

      
Vincent drinkt  

uit een zuigfles 
 


