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Pasgeborene verzorgen bij warm of koud weer 
 

1. Introductie 

Een pasgeborene is nog niet in staat zelf zijn temperatuur te regelen. De 

kraamverzorgende controleert de temperatuur van de pasgeborene, observeert hoe het 

met de pasgeborene gaat en neemt indien nodig maatregelen. Zij geeft voorlichting aan 

de ouders. 

 

2. Doel & resultaat 

De ouder(s) kan/kunnen zorgen voor een juiste temperatuur van hun pasgeborene. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

• Verzorging van de pasgeborene bij warm weer; 

• Verzorging van de pasgeborene bij koud weer: kouder dan 5˚C. 

4. Verantwoordelijkheden 

• De kraamverzorgende zorgt voor een juiste lichaamstemperatuur van de 

pasgeborene en voor een juiste omgevingstemperatuur. 

• De kraamverzorgende geeft de ouder(s) voorlichting hoe zij hun pasgeborene 

kunnen verzorgen bij warm en koud weer.  

5. Benodigdheden 

• Thermometer 

• Folders t.b.v. voorlichting  

• Zorgdossier en temperatuurlijsten 

• Kruik  

 

6. Werkwijze 

• Dagelijkse controle pasgeborene 

• Neem de temperatuur van de pasgeborene op. De normale temperatuur ligt 

tussen 36,5˚C – 37,5˚C; 

• Controleer de temperatuur van de omgeving; 

• Observeer het gedrag van de pasgeborene: slaap/waakritme, huilen; 

• Observeer het voedingsgedrag; 

• Controleer de urine- en ontlastingproductie. 

 

 

• Taken kraamverzorgende bij warm weer 
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• Leg bij borstvoeding de pasgeborene vaker aan; 

• Geef bij kunstvoeding 10% meer kunstvoeding te drinken;  

• Controleer de plasluiers of de pasgeborene voldoende drinkt. Pas als met wat 

extra kunstvoeding niet in voldoende urineproductie kan worden voorzien, kan 

een beetje meer water worden gegeven in de kunstvoeding. Het geven van extra 

water dient niet langer dan nodig te worden ingezet om te voorkomen dat water 

in plaats van voeding komt; 

• Bied de moeder meer vocht aan en leg het nut ervan uit. Zorg ervoor dat dit niet 

in plaats van een maaltijd komt (dit komt de melkproductie niet ten goede); 

• Geef de pasgeborene alleen een katoenen rompertje aan; 

• Leg alleen een lakentje over de pasgeborene; 

• Zet de wieg van de pasgeborene op een koele plaats in huis (zolders en 

bovenkamers kunnen erg heet zijn);  

• Zorg ervoor dat de wieg van de pasgeborene niet op de tocht staat. Dit geldt ook 

voor buiten of bij het verplaatsen van de pasgeborene naar een ander vertrek; 

• Ga met de pasgeborene liever niet naar buiten, daar is het vaak warmer; 

• Ter voorkoming van “warmteontwikkeling” in de kinderwagen: 

o De beste manier om de baby te beschermen tegen de zon is het gebruik 

van een parasol op de kinderwagen; 

o Haal wind- en regenhoes weg; 

o Doe de kap omlaag; 

o Zorg voor voldoende invoer van verse lucht; 

o Zet de wagen niet in de zon (in donkergekleurde kinderwagen kan de 

temperatuur door de warmteabsorptie hoger oplopen dan bij een 

lichtgekleurde kinderwagen). 

o Beschermdoek: Om de baby te beschermen tegen de zon of de wind, zijn 

speciale doeken te koop, of men kan zelf een doek bevestigen aan de kap 

van de kinderwagen. Belangrijk is dat er voldoende frisse lucht in de 

wagen komt, sluit de kap nooit helemaal af! 

 

• Taken kraamverzorgende bij koud weer (bij een buitentemperatuur 

beneden 5⁰C) 

 

• Wees extra alert op de lichaamstemperatuur van de pasgeborene, een 

pasgeborene ligt stil en maakt dus geen lichaamswarmte; 

• Zorg dat de slaapkamertemperatuur 18°C is; 

• Verwarm het babybedje na het luchten voor met een kruik;  

• Verwarm de babykleertjes voor bij de badbeurt; 

• Verwarm de kinderwagen voor wanneer de pasgeborene hierin naar buiten gaat 

en zorg dat de pasgeborene warm is aangekleed en een mutsje op heeft. Ook bij 

gebruik van een draagzak; 

 

• Voorlichting en instructie bij warm weer 

• Geef de ouders voorlichting en instructie over: 

• hoe zij de pasgeborene extra kunnen laten drinken; 

• hoe zij de pasgeborene moeten verzorgen; 

• hoe zij de lichaamstemperatuur zonder thermometer kunnen herkennen; 
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• hoe zij warmteontwikkeling in de kinderwagen kunnen voorkomen en kunnen 

zorgen voor voldoende luchtcirculatie in de kinderwagen; 

• hoe zij warmteontwikkeling bij gebruik draagdoek kunnen voorkomen; 

• hoe zij warmteontwikkeling in de auto kunnen voorkomen door de auto goed te 

ventileren, maar door op te passen met gebruik van airco en open ramen; 

• dat zij de pasgeborene nooit alleen in de auto achter mogen laten. 

 

• Voorlichting en instructie bij koud weer (buitentemperatuur beneden 5⁰C 

graden) 

• Geef de ouders voorlichting en instructie:  

o over hoe zij de temperatuur van de pasgeborene kunnen controleren, een 

pasgeborene ligt stil en maakt dus geen lichaamswarmte; 

o dat zij de slaapkamer, het bedje en de kleertjes op temperatuur moeten 

houden; 

o dat zij de kinderwagen moeten voorverwarmen wanneer de pasgeborene 

hierin naar buiten gaat; 

o dat zij de pasgeborene extra bescherming moeten geven aan handjes, 

beentjes en voetjes wanneer de pasgeborene naar buiten gaat in een 

draagzak; 

o dat de pasgeborene bij het naar buiten gaan een mutsje op moet, omdat 

door het relatieve grote hoofd de pasgeborene veel warmte verliest. 

 

7. Verslaglegging 

Dagelijkse verslaglegging in kraamzorgdossier en op temperatuur- en vochtlijst. 

 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Meer informatie: www.veiligheid.nl/kinderveiligheid 

• Zorgprotocol Observatie en controle pasgeborene in de kraamtijd (KCKZ, 2018) 
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