
  Kraamzorg Handelingenboek  
 

 
Handeling Verzorgen van de overleden pasgeborene Vastgesteld d.d.: 01-09-2018 

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

Versie: 2.0   Pagina 1 van 2 

 

Verzorgen van de overleden pasgeborene1 

Doel 

Het op een respectvolle wijze verzorgen van de overleden pasgeborene, hierbij rekening 

houdend met de wensen van de ouders. 

 

Aandachtspunten 

• Vraag altijd een arts, of verloskundige of begrafenisondernemer of de 

pasgeborene verzorgd mag worden. 

• Maak gebruik van een speciaal zorgdossier,  

• Overleg altijd met de ouders wat hun wensen zijn t.a.v. de verzorging 

van de pasgeborene, houd hierbij rekening met de culturele 

achtergrond. 

• Betrek de ouders zoveel mogelijk bij de zorg. Dit kan helpen bij de 

verwerking. 

 

Benodigdheden 

• Badje of waskom 

• Handwarm water 

• 2 washandjes 

• 2 luiers/handdoeken 

• Papieren luier 

• Hemdje/rompertje 

• Kleertjes 

• Mutsje (bij beschadigd hoofdje) 

• Borsteltje 

• Centimeter 

• Unster/weegschaal 

• Schort 

• Handschoenen 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

• Leg alle benodigdheden binnen handbereik klaar; 

• Was de handen volgens protocol; 

• Doe het schort voor; 

• Vertel de ouders wat je gaat doen; 

 

Uitvoering 

• Sluit de oogjes van de pasgeborene; 

• Weeg de pasgeborene; 

• Was of baad de pasgeborene; 

• Droog de pasgeborene af; 

                                                           
1 Zie ook Zorgprotocol Kraamzorg in een gezin waar de baby is overleden (KCKZ, 2018) 
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• Meet de pasgeborene van het uiterste puntje van het hoofd tot de 

hieltjes, strek hierbij de beentjes (deze controles zijn belangrijk voor 

de overlijdensakte); 

• Doe de luier om; 

• Kleed de pasgeborene aan; 

• Borstel de haartjes; 

• Geef in overleg de pasgeborene aan de ouders i.v.m. de 

rouwverwerking; 

• Leg de pasgeborene in het bedje, de ruimte waar in het bedje staat, 

moet wel koel zijn. 

 

Nazorg 

• Geef de ouders privacy; 

• Ruim de materialen op; 

• Doe het schort af; 

• Was de handen volgens protocol; 

• Noteer bijzonderheden in het zorgdossier; 

• Maak eventueel foto’s (in overleg met de ouders). 

 


