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Gebruik van kruiken bij de pasgeborene 
 

1. Introductie  

Voor, maar ook tijdens de kraamtijd zijn er vragen met betrekking tot het gebruik van 

kruiken. In dit protocol vind je daarom het beleid en werkwijzen ten aanzien van het gebruik 

van kruiken bij de pasgeborene.  

2. Doel & resultaat  

• De pasgeborene heeft en houdt de juiste temperatuur. 

• De kruik wordt op de juiste wijze gevuld. 

• De kruik ligt op een veilige wijze in het bedje van de pasgeborene. 

• De ouders zijn geïnstrueerd/voorgelicht over het juiste gebruik van een kruik. 

• Aan het einde van de kraamweek is een kruik niet meer nodig, behalve voor het 

opwarmen van het bedje en/of de kleertjes. Bij prematuren en dysmaturen is het 

gebruik van de kruik waarschijnlijk wat langer nodig. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

• Elk kraamgezin 

• Elke pasgeborene 

 

4. Verantwoordelijkheden 

• De kraamverzorgende zorgt dat de kruik op een veilige wijze gevuld is en in het 

bedje ligt en dat de pasgeborene de juiste temperatuur houdt; 

• De kraamverzorgende adviseert de ouders wanneer en hoe een kruik gebruikt moet 

worden, zowel tijdens de kraamtijd als daarna; 

• De kraamverzorgende verwijst de ouders naar het zorgdossier waar informatie is 

opgenomen over kruiken en ze maakt de ouders bekend met de website 

www.veiligheid.nl waar informatie te vinden is over het gebruik van een kruik. 

• Uitgangspunt: de kruiken worden in principe alleen gebruikt om het bedje en 

kleertjes voor te verwarmen; tenzij de kraamverzorgende of verloskundige het advies 

geeft een kruik bij de pasgeborene in bed te leggen. 

5. Benodigdheden 

• Twee door de kraamverzorgende gecontroleerde metalen heet waterkruiken  

• Een elektrische kruik kan gebruikt worden als tweede kruik. Gebruik 

geen kersenpit, gel of rubberen kruik, deze koelen te snel af 

• Kruikenzakken en/of hydrofiel luiers 

• 2 Schone doeken 

• (Eventueel) Pan 

http://www.veiligheid.nl/


  Zorgprotocol 

 
 

Gebruik van kruiken bij de pasgeborene Vastgesteld d.d.: 01-12-2021 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-12-2022 

Versie:5.1   Pagina 2 van 5 

 

6. Werkwijze 

Vullen van een kruik 

Aandachtspunten 

• De kruik vullen met water uit de Quooker mag. Eventueel het water uit 

de Quooker opvangen in een pannetje, alvorens het in de kruik te gieten. 

• Kruiken met roestplekken niet gebruiken, oude of uitgedroogde rubberen 

leertjes laten vervangen. 

• Let bij het vervangen van het rubberen leertje erop dat een eventueel 

metalen plaatje in de dop ook weer teruggeplaatst wordt, omdat er 

anders lekkage kan ontstaan. 

• Duw het leertje goed onder de schroefdraad. 

• Bewaar de kruik volgens de gebruiksaanwijzing. Als deze ontbreekt: Zet 

een kunststof kruik na gebruik leeg weg. Metalen kruiken zijn gevoelig 

voor roest. Als er roest ontstaat, kan er een gat ontstaan waardoor de 

kruik gaat lekken. Leg daarom een metalen kruik na gebruik gevuld weg. 

Ook als de kruik lange tijd niet meer gebruikt zal worden. 

• Zet de kruik in de pan om omvallen te voorkomen en een eventuele 

schuine wasbak te corrigeren. 

• Pak de kruik nooit met blote handen vast in verband met de kans op 

verbranden. 

• Volgens de landelijke richtlijnen voor het vullen van de kruik, vult men 

de kruik met water met een temperatuur tussen de 60°C en 100°C, 

alleen in de kraamtijd wordt er kokend water gebruikt. 

• Advies voor de ouders: een kopje koud water in de kruik kan het water 

van 100 graden laten verminderen naar een iets lagere temperatuur. 

 

Voorbereiding 

• Kook water in een waterkoker, fluitketel of vang water uit een Quooker 

op in een pan of gebruik warm kraanwater; 

• Leg een schone doek op het aanrecht; 

• Controleer de kruik op roestplekjes en of er een soepel leertje in de dop 

zit; 

• Plaats (eventueel) een schone pan in de gootsteen. 

 

Uitvoering 

• Zet de kruik (eventueel in de pan) in de gootsteen; 

• Vul de kruik met (kokend) water tot er een bolletje op staat; 

• Sluit de kruik; 

• Schroef de dop op de kruik (eerst naar links en dan naar rechts draaien); 

• Draai de dop stevig vast; 

• Droog de kruik af met de tweede schone doek; 

• Controleer de kruik op lekken door rustig over de schone doek op het 

aanrecht te rollen; 

• Plaats de kruik in de kruikenzak door de kruikenzak over de kruik te 

trekken; 

• Sluit de kruikenzak zodanig dat de zak de kruik volledig bedekt; 

• Maak zo nodig een 2e kruik klaar zoals hierboven beschreven; 

• Tip: wikkel de kruik in een hydrofiele luier over de kruikenzak en maak 

deze aan de zijkant van de kruik vast met een dubbele knoop. Leg de 



  Zorgprotocol 

 
 

Gebruik van kruiken bij de pasgeborene Vastgesteld d.d.: 01-12-2021 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-12-2022 

Versie:5.1   Pagina 3 van 5 

 

kruik met de knoop naar de pasgeborene toe. De knoop zorgt ervoor dat 

de kruik op afstand blijft en niet naar de pasgeborene toe kan rollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazorg 

Ruim gebruikte materialen netjes op. 

 

Complicaties 

• Pas op met heet water in verband met kans op verbranding.  
• Hete kruik kan brandwonden geven bij de pasgeborenen bij (te) direct 

contact en als er niet volgens bovenstaande instructies wordt gehandeld.  
 

Gebruik van kruik 

Temperatuur van een baby ligt tussen de 36.5⁰ Celsius en 37.5 ⁰ Celsius. Uit de praktijk 

blijkt dat de temperatuur schommelt tussen de 36.8 en 37.2 ⁰ Celsius. 

 

Temperatuur Actie Vervolg 

<36.0⁰C Bel verloskundige; huid op 

huidcontact  

 

Controleer na 

ongeveer een uur of 

de pasgeborene zijn 

temperatuur 

normaliseert 

 

<36.5⁰C Huid op huidcontact; leg 1 kruik 

met kokend water en 1 warmwater 

kruik bij de pasgeborene en geef de 

pasgeborene een mutsje 

Meet na een uur 

opnieuw de 

temperatuur; als 

deze niet stijgt de 

verloskundige bellen 

36.6⁰C – 36.9⁰C  Leg 1 kruik met kokend water bij 

de pasgeborene (en evt. een 

mutsje voor de pasgeborene); 

 

 
 



  Zorgprotocol 

 
 

Gebruik van kruiken bij de pasgeborene Vastgesteld d.d.: 01-12-2021 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-12-2022 

Versie:5.1   Pagina 4 van 5 

 

37.0⁰C – 37.5⁰C Leg een kruik met warm 

kraanwater voor de nacht bij de 

pasgeborene 

 

>37.5⁰C Warmte afbouwen door mutsje af 

te doen en kruik weg te laten 

 

>38⁰ C Het mutsje afdoen, kruik 

verwijderen, verlaag eventueel de 

kamertemperatuur en/of doe 

kleding uitdoen 

Wanneer de 

temperatuur na de 

acties na een uur 

niet is gezakt, de 

verloskundige bellen 

 

  

Nb: kraamverzorgende blijft in het kraamgezin tot de temperatuur van de pasgeborene is 

genormaliseerd: de temperatuur is tussen de 36.5 ⁰ C en 37.5 ⁰ C. 

Aandachtspunten 

• Leg de pasgeborene (ook al is de lichaamstemperatuur goed) altijd in 

een voorverwarmd bedje, dit heeft een positieve invloed op de 

temperatuur van de pasgeborene. 

• Controleer de kruik(en) van tevoren op lekken. 

• Zorg dat de temperatuur van de babykamer ± 18°C is. 

• Er wordt geen kruik in de Maxi-Cosi of kinderwagen bij de pasgeborene 

gelegd. Als het nodig is deze voor te verwarmen dient de kruik 

verwijderd te worden voordat de pasgeborene vervoerd gaat worden. 

 

Neerleggen kruiken bij de pasgeborene 

Benodigdheden 

• Gevulde kruik(en) 

• Bedje met deken(s) 

 

Uitvoering 

• Maak een diepe plooi in de deken in de lengterichting naast de billen en 

het been van de pasgeborene; 

• Leg de kruik op de deken; 

• Wikkel, om zeker te zijn dat de kruik op de plaats blijft liggen, de kruik 

in een hydrofiel luier over de kruikenzak en knoop dit vast; de knoop van 

de luier ligt tussen de kruik en de baby; 

• Leg de kruik op ongeveer een handbreedte afstand van de pasgeborene 

ter hoogte van de billetjes; 

• Richt de dop van de kruik naar het voeteneinde; 

• Controleer met de hand de afstand tussen de kruik en de pasgeborene; 
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7. Verslaglegging 

• Zorgdossier en temperatuurlijst 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Zorgprotocol observeren en signaleren pasgeborene (KCKZ, 2021) 

• Zorgprotocol Pasgeborene verzorgen bij warm of koud weer (KCKZ, 2021) 

• www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen/beddengoed-voor-kinderen/kruik 

 

 

http://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen/beddengoed-voor-kinderen/kruik

