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Gebruik van kruiken 
 

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 ten aanzien van het gebruik van 

kruiken bij de pasgeborene. De werkinstructie hoe je o.a. een kruik moet vullen, staat 

vermeld in de handelingen. 

 

2. Doel & resultaat  

• De pasgeborene heeft en houdt de juiste temperatuur. 

• 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. 

• De ouders zijn op de hoogte van het kruikgebruik na de kraamtijd. 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

• Elk kraamgezin 

• De à terme pasgeborene 

 

4. Verantwoordelijkheden 

• De kraamverzorgende zorgt dat de kruik op een veilige wijze 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 temperatuur die gemeten wordt < 36.5 is. 

5. Benodigdheden 

• Twee door de kraamverzorgende gecontroleerde metalen heet waterkruiken  

• Als tweede kruik kan evt. ook een elektrische kruik gebruikt worden (gel- en 

pittenkruik worden afgeraden) 

• Kruikenzakken en/of hydrofiel luiers. 

 

http://www.veiligheid.nl/
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6. Werkwijze 

 

Taken kraamverzorgende 

• Zie voor het vullen en het neerleggen van de kruiken bij de pasgeborene de 

handeling vullen van de kruiken en het neerleggen van de kruiken.  

• Gebruik altijd een kruikenzak of een kruikenzak met een hydrofiel luier (zie 

handeling vullen van de kruiken). 

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. 

 

Acties kraamverzorgende: 

• <36.0⁰C  : bel verloskundige; huid op huid contact; Controleer bij  

                                afwijkende bevindingen na ongeveer een uur of het kind 

                                zijn temperatuur normaliseert; 

• <36.5⁰C  : maak 1 kruik met kokend water en 1 warmwater kruik en  

                                geef de pasgeborene een mutsje; meet na een uur  

                                opnieuw de temperatuur; als deze niet stijgt de  

                                verloskundige bellen. 

• 36.6⁰C – 36.9⁰C : maak 1 kruik met kokend water (en evt. een mutsje voor 

     de pasgeborene);  

• 37.0⁰C – 37.5⁰C : maak een kruik met warm kraanwater voor de nacht;  

• >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 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. 

7. Verslaglegging 

• Zorgdossier en temperatuurlijst 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Handelingen (Kruik vullen en Kruik(en) neerleggen bij de pasgeborene (KCKZ, 

2020) 

• Zorgprotocol observeren en signaleren pasgeborene (KCKZ, 2020) 

• Zorgprotocol Pasgeborene verzorgen bij warm of koud weer (KCKZ, 2018) 

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

 

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