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Kruik vullen 

Doel 

Vullen van de kruik. 

 

Aandachtspunten 

• Het gebruik van een goedgekeurde elektrische kruik is niet voldoende 

om een pasgeborene constant op temperatuur te houden. Deze mag 

gebruikt worden als tweede kruik. 

• De kruik vullen met water uit de Quooker mag, maar alleen als dit 

veilig kan gebeuren. Zonodig het water uit de Quooker opvangen in 

een pannetje, alvorens het in de kruik te gieten. 

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

metalen plaatje in de dop ook weer terug geplaatst 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. 

 

Benodigdheden 

• 2 schone doeken 

• (eventueel) pan 

• kruik(en) 

• kruikenzak(ken) 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

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

Quooker op in een pan; 
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• 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 zonodig 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 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. 
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• Bij gebruik van een warmwaterzak/kruik op de buik van de 

kraamvrouw in de eerste uren na de bevalling bij naweeën, moet je 

rekening houden met meer bloedverlies door ontspanning van de 

baarmoeder.  


