Inleiding
Bij het aanbreken van de zomer kan iedereen weer genieten van
warme en zonnige dagen. Iedereen gaat op zijn eigen manier met
warmte om. Voor kleine kinderen is het belangrijk om rekening te
houden met een aantal dingen. In deze brochure vindt u een aantal
tips om zo koel mogelijk met uw kind de zomer door te komen. De
zomer wordt bij uitstek gebruikt om op vakantie te gaan. Daarom
vindt u in deze folder ook een stuk over reizen met kinderen,
veiligheid en waterpret. Helaas komen er in de zomer allerlei insecten
voor, hierover vertellen we ook meer in deze folder.
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Verzorging
Voeding
Uw kind heeft tijdens warme dagen behoefte aan extra vocht.
Wanneer uw kind borstvoeding krijgt, mag u uw kind vaker aanleggen.
Borstvoeding bestaat voor 90% uit water; extra water is dus niet nodig.
Vaker aanleggen is voldoende. Als uw kind flesvoeding krijgt, geeft
u uw kind dan geen extra voeding, alleen wat extra water. Dit mag
gewoon uit de kraan, laat deze wel goed doorlopen voordat u de fles
vult. Let in beide gevallen op of uw kind genoeg natte luiers heeft.
Kleding
Het is voor uw kind fijn om overdag luchtig gekleed te zijn, niet meer
dan één laag. Bijvoorbeeld een hemdje met een luier. (Een plastic
broekje of) Kleding van kunststof is niet comfortabel. Denk ook aan
een petje en eventueel een zonnebril. Voor ‘s nachts is een hemdje,
pyjamajasje, luier en een ruime trappelzak voldoende. Het liefst allemaal
van katoen, want dat neemt het transpiratievocht goed op.
Bed
De matras van het bed kunt u het beste bekleden met een stevige
molton van katoen. Laat uw kind onder een lakentje slapen.
Box
Als u een plastic boxkleed heeft, bedek deze dan met een molton
of badlaken.
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Wandelen
Tijdens het maken van een wandeling is het aan te raden om de kap
van de wagen omhoog te doen, zodat uw kind zoveel mogelijk in de
schaduw kan blijven. Dat kan ook met bijvoorbeeld een parasolletje.
Buitenspelen
Laat uw kind tijdens het buitenspelen zoveel mogelijk uit de zon
blijven door de schaduw op te zoeken of door het onder een
parasol te laten spelen.
Bad
Een bad kan voor verkoeling zorgen, dus een keertje extra in bad
is fijn voor uw kind.
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Hygiëne
Hygiëne is tijdens warm weer extra belangrijk. Let u daarom op het
volgende:
l gooi restjes melk gelijk weg
l zet spenen en flessen leeg en schoon in de koelkast
Vooral in warme landen is het belangrijk om hygiënisch om te gaan
met eten en drinken:
l zorg ervoor dat kinderen afgekoeld gekookt water of mineraalwater
drinken
l na het tandenpoetsen spoelen met afgekoeld gekookt water of met
mineraal water
l bewaar levensmiddelen koel (let op! een koeltas is géén koelkast!)
l eet alleen gekookt of gebakken voedsel, dus geen rauwkost
l koop fruit in de schil en was deze met afgekoeld gekookt water of
mineraal water
l koop alleen verpakte ijsjes
l eet alles zo vers mogelijk en bewaar geen restjes
l gebruik zo nodig vaker potjes zuigelingen- of peutervoeding. Of
geef uw kind zuigelingen- of opvolgmelk in plaats van verse melk.
l kook flessen, spenen en fopspenen dagelijks uit en bewaar deze in
de koelkast
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Reizen
Reizen met de auto
Een autoreis is vaak saai voor kinderen omdat de zithouding eentonig
is en de omgeving voorbij flitst. Baby’s vinden het vaak prima als de
auto ‘zomaar’ rijdt. Dit in tegenstelling tot peuters en kleuters. Die
worden graag afgeleid of vermaakt. Liedjes zingen, (woord)spelletjes
spelen of verhalen/ sprookjes op CD doen het vaak prima als afleiding.
Speelgoedzakken aan de autostoelen zijn handig voor wat oudere
kinderen. Stop daar een nieuw kleurboek, puzzel, spelletje of speelgoed in en ze vermaken zich prima.
Pauzes
Met kleine kinderen is het aan te raden om regelmatig even te stoppen.
Ongeveer om de twee uur even de benen strekken is ook voor
kinderen erg prettig. Stop bijvoorbeeld op een parkeerplaats met
bankjes of picknicktafels om even wat te drinken en te spelen.
De kinderen kunnen dan even uitwaaien.
Temperatuur in de auto
De temperatuur kan in de auto nogal oplopen. Probeer daarom de
zon zoveel mogelijk buiten te houden. Dit kan met behulp van zonneschermen, maar een katoenen luier tussen het raam geklemd werkt
ook prima. Mocht uw kind toch transpireren dan is het fijn om bij een
stop even schone kleren aan te trekken.
Als uw auto airconditioning heeft, zet deze dan niet heel koud. De
meest aangename temperatuur ligt twee graden lager dan de
buitentemperatuur. Zo is het in de auto aangenaam koel en is
het verschil met de buitenlucht niet enorm.
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Reizen met het vliegtuig
Vliegen met kinderen is in principe geen probleem. Tot hun tweede
mogen ze bij u op schoot zitten. Tijdens het stijgen en dalen worden
ze met een eigen gordel aan uw veiligheidsgordel vastgegespt.
Eenmaal in de lucht bestaat in veel vliegtuigen de mogelijkheid
om uw kind in een wiegje te slapen te leggen. U kunt ook een autostoeltje gebruiken, maar daar moet wel voldoende ruimte voor zijn.
Eventueel kunt u een extra stoel nemen, maar daar betaalt u wel voor.
Eten in het vliegtuig
Tijdens het stijgen en dalen is het belangrijk dat uw kind regelmatig
moet slikken, want dat voorkomt klachten aan de oren. Geef uw kind
op die momenten daarom iets om op te sabbelen of een flesje om te
drinken). Wanneer uw kind koorts of een stevige verkoudheid heeft,
vraag dan aan uw huisarts of vliegen verantwoord is. Heeft uw kind
snel last van zijn oren, dan kunnen neusdruppels soms uitkomst
bieden. Met een flinke oorontsteking wordt vliegen overigens
afgeraden. Dat geldt ook voor volwassenen.
Verzorging van kleine kinderen
Voor voldoende verschoning en voeding moet u zelf zorgen. In sommige vliegtuigen kunt u uw baby in de toiletruimte een schone luier
omdoen. Een fles of voeding kan het personeel voor u opwarmen.
Bij het samenstellen van uw handbagage kan het geen kwaad om
rekening te houden met vertragingen. Neem ook wat kleine speelgoedjes mee, zodat uw kind iets vertrouwds bij zich heeft.
Buggy
Verder kan een buggy erg handig zijn. Deze mag meestal mee tot
het moment dat u in moet stappen. U geeft hem dan aan het personeel
en aan het einde van de reis krijgt u de buggy weer mee of u ziet
hem terug op de bagageband. Hang voor de zekerheid een adreslabel aan de buggy.
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Reisziekte
Reisziekte ontstaat wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan
hevige en herhaalde bewegingen in verschillende richtingen, meestal
in een vliegtuig, boot of auto. De verschijnselen van reisziekte kunnen
ook optreden in bepaalde toestellen of attracties in een speeltuin,
pretpark of op de kermis. Het lichaam behoudt het evenwicht op drie
verschillende manieren, namelijk met behulp van het binnenoor, de
ogen en de spieren in het lichaam. Reisziekte treedt op wanneer de
hersenen vanuit deze drie bronnen tegenstrijdige signalen krijgen.
Mogelijke verschijnselen van reisziekte zijn misselijkheid, overgeven,
hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, moeheid en een algeheel gevoel
van niet lekker zijn. Wanneer de reis langer duurt, treedt vaak
gewenning op waardoor de verschijnselen minder worden.
Voorkomen van reisziekte
Reisziekte kunt u het beste voorkomen door uw kind niet teveel te
laten eten of drinken op de avond voor de reis en kort voor vertrek.
Zorg ook voor zoveel mogelijk frisse lucht tijdens de reis en zoek een
plaats die zo min mogelijk beweegt. Dit betekent bij een bootreis op
het dek in het midden van het schip, bij een vliegreis een zitplaats
ter hoogte van de vleugels en bij een auto- of busreis een plaats
helemaal voorin met goed zicht op de weg. Naar de horizon kijken
kan ook bijdragen in het voorkomen van reisziekte.
Probeer het inademen van tabaksrook, dieseldampen of andere
brandstofgassen te vermijden, want hierdoor kan misselijkheid
toenemen. Lezen tijdens auto- en bustochten kan de verschijnselen
verergeren. De aandacht op andere manieren afleiden, zoals
kinderen naar muziek laten luisteren of spelletjes te doen waarbij ze
regelmatig naar buiten moeten kijken, kan wel helpen. Ook kan het
sluiten van de ogen de verschijnselen verminderen. Drink tijdens de
reis met kleine slokjes en eet licht verteerbaar voedsel.
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Middelen tegen reisziekte
Wanneer geen van bovenstaande maatregelen effect hebben,
kunnen de verschijnselen mogelijk worden verlicht door tabletten of
speciale pleisters. De keuze voor een bepaald middel hangt af van
de gevoeligheid voor reisziekte, de te verwachten reisomstandigheden en de duur van de reis. Sommige middelen tegen reisziekte
kunnen bijverschijnselen als sufheid veroorzaken. Het is van belang
de voorgeschreven dosering en tijdstippen van inname aan te
houden. Voor kinderen gelden vaak andere doseringen. Lees voor
gebruik altijd de bijsluiter. De apotheek kan meer informatie geven
over welke middelen geschikt zijn in geval van reisziekte bij kinderen.
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Veiligheid
Uw kind doet tijdens een vakantie heel veel nieuwe indrukken op.
Alles is nieuw en anders. Het kan daardoor zijn dat uw kind meer
aan papa of mama gaat hangen, meer moeite heeft met inslapen,
eten, etc. Probeer zoveel mogelijk de vertrouwde, dagelijkse rituelen
aan te houden. Zeker kleine kinderen hechten erg veel aan deze
rituelen. Een vertrouwde knuffel of favoriet speelgoed kan hierbij
een belangrijke rol spelen. Zorg er dus voor dat deze ook meegaat
op vakantie.
Vervoer kinderen altijd in een goedgekeurd en dus veilig autozitje.
Leg, wanneer u ‘s nachts rijdt, uw kind niet op de achterbank; een
autozitje is ook dan het veiligst.
Controleer bij aankomst uw verblijf op veiligheid. Controleer de stopcontacten, zijn er trappen in de buurt, is de balustrade van uw balkon
hoog genoeg, staan de spijlen niet te ver uit elkaar, kan uw kind zich
niet verbranden aan de kookplaten, etc. Verplaats zo nodig kleine
bankjes en opstapjes, zodat ze niet meer in de buurt van een raam
staan. Wanneer uw kind in een stapelbed slaapt is een bedrekje
aan te raden.

Noodgevallen
Als u op de plaats van bestemming bent aangekomen, informeert u
dan naar de dichtstbijzijnde dokter en ziekenhuis. Dit voorkomt
extra paniek op het moment dat u een dokter nodig heeft.
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Watervlug
Spetteren, zwemmen, varen: kinderen krijgen al op jonge leeftijd
met water te maken. Vooral op warme dagen is het voor kinderen
erg leuk om in en bij het water te spelen. Maar water is niet alleen
leuk, het kan ook erg gevaarlijk zijn. Zonder dat u het merkt kunnen
kleine kinderen al verdrinken in water met een diepte van vijf centimeter.
Ze glijden onder water zonder te huilen of te spartelen. Binnen twee
minuten is uw kind bewusteloos en binnen vier tot zes minuten heeft
het onherstelbaar hersenletsel opgelopen.
Zwembad
Vaak is het zwembad de plek waar we leren zwemmen. U zou
verwachten dat kinderen hier veilig kunnen (leren) zwemmen.
Toch komt het voor dat kinderen (bijna) verdrinken in een zwembad.
Kinderen zijn druk, watervlug en zien geen gevaren. Daarom is het
van groot belang dat u altijd een oogje in het zeil houdt, de juiste
zwemhulpmiddelen gebruikt en de zwemvaardigheid van uw kind
niet overschat.
Wennen aan water
Het is verstandig om kinderen al op vroege leeftijd aan water te laten
wennen. Eigenlijk kan dit al meteen na de geboorte, in het badje of
onder de douche. Als uw dreumes kan kruipen, dan kunt u hem of
haar regelmatig door kruipdiep water laten rondkruipen.
Juiste temperatuur
Gaat u met uw baby naar het zwembad, informeer dan naar de
watertemperatuur. De temperatuur van het zwemwater moet in i
eder geval 31,5 graden Celsius zijn. Een temperatuur van 33 graden
Celsius is ideaal.
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Zwemles en zwemdiploma
Wij adviseren u om uw kind op zwemles te doen als hij/zij 5 jaar is.
Uw kind is dan gewend om les te krijgen in een groep en heeft
voldoende kracht. Een kind kan op zijn vroegst vanaf 4 jaar leren
zwemmen. Een kind van 4 jaar leert echter over het algemeen iets
langzamer zwemmen dan een kind van 5 of 6 jaar.
Waterveilig
Ook als uw kind een zwemdiploma heeft, dan wil dat niet zeggen
dat uw kind waterveilig is. U kunt kinderen tot en met zes jaar in
ieder geval nog niet zelfstandig laten zwemmen. Zorg dat u altijd
in de buurt blijft.
Wilt u weten wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw kind veilig
is in de buurt van water, doet u dan deze test:
http://www.veiligheid.nl/kinderen/rondom-water
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Nare beestjes
Het is heerlijk om tijdens de zomerperiode veel buiten te zijn, maar
de zomerperiode is bij uitstek dé periode van hinderlijke insecten als
muggen, wespen en teken. Medewerkers van de apotheek of drogist
kunnen u informeren over de verschillende soorten insecten, steken
en beten in het gebied waar u op vakantie gaat. Om te voorkomen
dat uw kind last krijgt van een insectenbeet kunt u een aantal
algemene voorzorgsmaatregelen nemen:
l dek eten en drinken altijd af,
l zorg dat u zelf in de buurt bent,
l geef uw kind een rietje wanneer het uit een flesje/ blikje drinkt,
l poets altijd monden en handen schoon na het eten/ drinken,
l zorg dat uw kind op slippers of sandalen loopt, zeker in het gras,
l bescherm het bedje van uw kind met een muskietennet of klamboe
van katoen (geen nylon). Let er wel op dat uw kind het muskietennet niet in bed kan trekken (verstikkingsgevaar),
l wanneer u in een bosrijke omgeving gaat wandelen, zorg er dan
voor dat de huid van uw kind goed bedekt is.
Wespen- of bijensteken
Ondanks al uw goede voorzorgen kan uw kind gestoken worden.
Wanneer het om een wespen- of bijensteek gaat, gaat dat meestal
gepaard met plotseling huilen, pijn en/ of jeuk. Als de angel nog te
zien is, kunt u die met een pincet verwijderen. Daarna legt u een
koud, nat lapje op de steekwond. Bij de apotheek zijn apparaatjes
te koop om een wespen- of bijensteek uit te zuigen. Zelf uitzuigen is
niet verstandig, want u kunt zelf ook allergisch reageren op het gif.
Met een insectenbeet naar de dokter
U moet zeker een dokter bezoeken als:
l		uw kind op meerdere plekken is gestoken,
l		hij/ zij gestoken is de buurt van de mond/ keel/ hals of ogen of
l		u eerdere ervaringen hebt van een heftige reactie op een wespen		of bijensteek.
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Insectenspray
Gebruik geen strips of spuitbussen ter bestrijding van insecten omdat
die gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Ter bestrijding van muggen
kunt u een spray gebruiken op basis van citroen (niet met DEET).
Pijn en jeuk kunnen worden verzacht met een speciale crème of gel.
Uw apotheker kan u hierover adviseren.
Teken
Wij adviseren u om ‘s avonds voor het slapen gaan uw kind te
controleren op teken of tekenbeten. Kam de haren van uw kind fijne
kam om teken van de hoofdhuid te verwijderen. Tekenbeten (bevinden)
herkent u als kleine korstjes op de (hoofd-)huid. Tekenbeten vindt u
ook op de rest van het lichaam, vooral rond de taille, in de lies, de
knieholte, hals, enkel of achter de oren. Teken die zich hebben
vastgezogen in de huid moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.
Dit kunt u het beste doen met een speciale tekentang. Gebruik alleen
alcohol nadat de teek verwijderd is! Kijk voor meer tips over teken op
www.lymenet.nl of laat u adviseren bij apotheek of drogist.
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Reisapotheek
Neem op vakantie altijd een goed uitgeruste reisapotheek mee met
verbandmiddelen, jodium, paracetamol, ORS (tegen diarree) etc. Uw
kind kan makkelijk maag- en darmklachten krijgen door de verandering
van klimaat, andere eetgewoonten en ander dagritme. De apotheek
adviseert u graag over ‘uw reisapotheek’. Als uw kind medicijnen
gebruikt, neem dan voldoende mee voor de vakantieperiode.
Niet alle medicijnen zijn overal te verkrijgen.
Zonnebrandmiddel
Een goede zonnebrand, met een hoge beschermingsfactor (boven
de 30), mag in uw reisapotheek niet ontbreken. Kinderzonnebrand
heeft vaak een afwijkende kleur waardoor gemakkelijk te zien is waar
u nog moet smeren. Als uw kind in het water is geweest, moet u het
meteen opnieuw insmeren, óók als u waterproof zonnebrandmiddel
gebruikt.
Vaccinaties
Voor informatie over vaccinaties, kunt u contact opnemen met de
GGD of apotheek. Zij zijn op de hoogte van de meest actuele
informatie over welke vaccinatie nodig zijn voor welk land.
U kunt ook kijken op www.lcr.nl

Voor meer info over reizen en vakanties met kinderen kunt u ook
kijken op;
www.samenopvakantie.nl
www.veiligheid.nl
www.vakantie-kinderen.nl
www.sjonnieshadow.nl
www.lymenet.nl
www.lcr.nl
www.rodekruis.nl
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Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met uw
consultatiebureau via Rivas Zorglijn 0900-8440.
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