
   Kraamzorg Handelingenboek 
  

 
Handeling pasgeborene baden in de bademmer Vastgesteld d.d.: 01-09-2018 

Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-09-2019 

Versie: 2.0   Pagina 1 van 3 

 

Pasgeborene baden in de bademmer 

Doel 

De pasgeborene op een veilige manier baden in de Shantala/Tummytub. 

 

Aandachtspunten 

• Laat bij het baden de billen op de bodem rusten en de schouders 

moeten zich onder water bevinden. 

• Vul de bademmer niet verder met water dan ±15 cm in totaal. 

• Voor overige aandachtspunten zie handeling: ‘Baden van de 

pasgeborene’. 

 

Benodigdheden 

• Bademmer 

• Standaard, indien niet aanwezig de bademmer op een andere 

werkbare hoogte zetten 

• Alle benodigdheden voor het baden van de pasgeborene 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

• Vul de bademmer met water en plaats deze op de standaard 

(watertemperatuur 38°C); 

• Zet alle benodigdheden klaar; 

• Doe het schort voor; 

• Was de handen volgens protocol. 

 

Uitvoering 

• Leg de pasgeborene op het aankleedkussen neer; 

• Maak zo nodig de oogjes schoon, van buitenkant oogje naar neusje; 

• Kleed de pasgeborene gedeeltelijk uit (onderlichaam), kleertjes in de 

emmer deponeren; 

• Maak de luier los, laat deze liggen en maak de billen eventueel 

schoon; 

• Temperatuur de pasgeborene en leg de thermometer in het 

bekkentje. 

 

 

Uitvoering ‘shantala’ 

• Kleed de pasgeborene verder uit en begin met wassen zoals 

beschreven in handeling ‘baden van de pasgeborene’; 

• Til het hoofdje met de rechterhand op; 

• Laat het hoofdje op de linkerpols steunen; 

• Pak met de linkerhand het bovenarmpje in de vorkgreep vast; 

• Til met de rechterhand de billen op en pak het linkerbeen in 

vorkgreep vast; 
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• Laat de pasgeborene behoedzaam in het water zakken; 

• Verplaats de rechterhand en steun het hoofdje onder het kinnetje; 

• Verplaats de linkerhand naar het nekje van de pasgeborene; 

• Spoel de pasgeborene af; 

• Neem met de rechterhand de pasgeborene via de borstzijde in de 

vorkgreep; 

• Schuif de linkerhand achter het ruggetje naar de billen toe zodat de 

pasgeborene steunt op je rechterhand; 

• Til de pasgeborene zo uit de emmer; 

• Schuif de linkerhand naar de rug en nek en leg de pasgeborene op de 

rug op het aankleedkussen neer; 

• Droog de pasgeborene af en kleed de pasgeborene aan. 

 

Uitvoering Babybademmer (Tummytub/Shantala) 

• Kleed de pasgeborene verder uit en begin met wassen zoals 

beschreven in handeling ‘Baden van de pasgeborene’; 

• Pak de pasgeborene onder de oksels vast, ondersteun met je handen 

het hoofdje; 

• Laat de pasgeborene behoedzaam in het water zakken; 

• Draai de handen zo dat één hand het kinnetje en de andere hand het 

nekje ondersteunt; 

• Spoel de pasgeborene af; 

• Verplaats de handen zodat de pasgeborene weer onder de oksels vast 

wordt gehouden en til de pasgeborene voorzichtig uit de emmer; 

• Leg de pasgeborene op het aankleedkussen; 

• Droog de pasgeborene af en kleed de pasgeborene aan. 

 

Nazorg 

• Ruim het wasgoed op.        

• Leeg de bademmer. 

• Maak de thermometer schoon met een watje en alcohol. 

• Maak de bademmer en bekkentje huishoudelijk schoon. 

• Ventileer de kamer. 

• Ruim de gebruikte materialen op. 

• Doe het schort af. 

• Was de handen volgens protocol. 

• Noteer observaties in het zorgdossier. 

 

Complicaties 

• Wanneer de handgreep niet correct wordt uitgevoerd bestaat het 

risico dat de pasgeborene uit de handen glijdt en onder water komt. 

• Kans op vallen van de commode wanneer de pasgeborene alleen 

wordt gelaten. 

• De pasgeborene kan verbranden wanneer het water te heet is. 

• De huid van de pasgeborene kan plaatselijk verbranden wanneer de 

drukkers te warm zijn geworden bij het voorverwarmen van de 

kleertjes. 
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