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Patiënteninformatie wordt 

met de grootste zorg 

samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. 

U kunt aan deze uitgave 

geen rechten ontlenen. 
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Informatie voor ouders 
die donormelk willen 
gebruiken van een voor 
hen bekende donor 
U heeft besloten om uw baby donormelk te geven van een voor u bekende donor. Wij 
raden u aan om voor het gebruik van donormelk na te gaan of de volgende punten van 
toepassing zijn bij uw moedermelk donor.

Van belang is dat uw moedermelkdonor:
• Niet rookt
• Geen alcohol gebruikt op regelmatige basis (alcohol zit binnen een half uur in de 

moedermelk en is er na drie uur weer uit per consumptie/glas) 
• Geen medicatie of supplementen op regelmatige basis gebruikt (zo ja, dan kan de 

lactatiekundige of arts uitzoeken of deze medicatie een probleem vormt voor het 
geven van moedermelk) 

• Geen (recreatieve) drugs gebruikt 
• Niet ziek is of een bekende infectie heeft
• Geen gezinsleden heeft met een uitslag die passend is bij een virusinfectie 

Bloedtest
Wij adviseren om uw donor op de volgende ziektes te laten testen d.m.v. een bloedtest 
(zie serologie). De arts kan de hieronder genoemde testen aanvragen. De kosten van deze 
testen worden mogelijk niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Serologie 
• HIV 
• Hepatitis C 
• Hepatitis B 
• HTLV(humaan T-Lymphoma virus type 1 en 2) 
• Syfilis 

Hygiëne 
De donor dient hygiënisch te werk te gaan tijdens het afkolven van de moedermelk voor 
uw baby. Voor het afkolven handen wassen en kolven met schoon materiaal. Als het om 
moedermelk voor een te vroeg geboren baby gaat, is het wenselijk het materiaal 
dagelijks uit te koken. 
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Transport melk 
De moedermelk gekoeld bewaren, ingevroren moedermelk mag ook gebruikt worden. 
Plak een sticker op het flesje met de datum en tijd en de naam van de baby. Neem 
moedermelk gekoeld mee. 

Informeren zorgverlener
Informeer de verpleegkundige over het gebruik van de donormelk. 
Hij /zij zal dit verwerken in het dossier van uw baby. 
Omdat het geven van donormoedermelk onder u eigen verantwoordelijkheid valt willen 
wij graag dat u een formulier ondertekend waarop staat dat u over bovenstaande 
geïnformeerd bent.

Bijlage 
Toestemming formulier voor ouders

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan de verpleegkundige 
of lactatiekundige van de afdeling Neonatologie van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn of 
Zutphen.
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Toestemming formulier voor ouders 

Hierbij verklaren wij als ouders van …………………………………………… ,

geboren ………… dat aan onze zoon/dochter donormelk gegeven mag worden. 

Wij zijn geïnformeerd en op de hoogte van de richtlijnen, risico’s en adviezen bij het 
geven van donormelk. 

Wij hebben wel/niet onze donor laten testen via een bloedtest (zie serologie). 

Handtekening ouders: 

Akkoord kinderarts:

                       Patiënt sticker

Datum:………………. .Plaats…………………
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