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Pasgeborene baden onder de douche 

Doel 

De pasgeborene op een veilige manier baden onder de douche met assistentie van de 

kraamverzorgende. Advies geven over de pasgeboren baden onder de douche na de 

kraamperiode. 

 

Aandachtspunten 

• De douchekop staat boven het hoofd van de ouder;  

• De douchestraal staat op neutraal op de sproeistand; 

• De temperatuur van het water is ongeveer de lichaamstemperatuur, bij aanwezigheid 

van een thermostaatkraan deze op 37C instellen; 

• Wanneer de pasgeborene met vader onder de douche gaat en de kraamverzorgenden 

assisteert, dan heeft de vader een zwembroek (of onderbroek) aan; 

• Een paar minuten douchen met de pasgeborene is voldoende; 

• De houding van de pasgeborene onder de douche kan verschillen: 

o Rechtop met de buik tegen de borst van de ouder; 

o Rechtop over de schouder van de ouder (boertjeshouding) 

o Languit liggend op de arm van de ouder; 

o Liggend met de buik (krampjeshouding)op de arm van de ouder; 

• Voor het afdrogen kan er een hydrofiel luier in de badcape worden klaar gelegd; 

• Extra aandachtspunt bij het afdrogen van de pasgeborene zijn de oogjes, die waterig 

kunnen zijn. Goed drogen met een hydrofiel luier van buiten naar binnen; 

• Tijdens het douchen van de pasgeborene geen zeep en of olie te gebruiken in 

verband met het niet goed vast kunnen houden van een ingezeepte en gladde 

pasgeborene.  

• Let op de conditie van de kraamvrouw (Laat de kraamvrouw eerst zelf douchen om 

te ervaren of zij zich capabel voelt om haar pasgeborene te douchen): Zij kan sneller 

duizelig worden onder de douche. Houd kraamvrouw en pasgeborene continue in de 

gaten.  

• Tip! Je kunt de pasgeborene in een hydrofiel luier wikkelen zodat de ouder meer grip 

kan houden. Je kunt de ouder die doucht op een stoel laten zitten om vallen zo veel 

mogelijk te voorkomen.   

• Voor overige aandachtspunten zie handeling 17 Baden van een 

pasgeborene 

Benodigdheden 

• aankleedkussen 

• hydrofiel luiers 

• warme kruiken 

• kleertjes 

• luier, eventueel extra luier (bij katoenen luier ook de luierinleg) 

• washand 

• badcape/omslagdoek 

• zeepvrije wasgel (alleen gebruiken bij de billen) of medicinale badolie 

• lotiondoekjes of water met watten 

• thermometer 
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• bekkentje 

• alcohol 70% 

• haarborsteltje/kammetje 

• eventueel gaasje 

• eventueel zalf 

• unster/weegschaal 

• (was) emmer 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

• Zet alle benodigdheden klaar; 

• Was de handen volgens protocol ( zie Handeling 2 Handen wassen); 

• Kraamvrouw of partner staat onder de douche. 

 

Uitvoering 

• Leg de pasgeborene op het aankleedkussen neer; 

• 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; 

• Kleed de pasgeborene verder uit, ook de luier en maak de billen 

schoon; 

• Wikkel de pasgeborene bloot in een bad cape; 

• Breng de pasgeboren in de badkamer; 

• Geef de pasgeborene, ontdaan van de bad cape, aan de ouder onder de douche; 

• De douchende ouder pakt de pasgeborene aan en tilt het over de schouder alsof het 

kind een boertje moet doen;  

• Eén hand ondersteunt de billetjes, de andere hand drukt het kind met rug en 

schouder/nek tegen ouder aan;  

• De ouder draait langzaam met de pasgeborene naar de douchestraal toe, waarbij het 

water over het ruggetje stroomt.  

• Ouder kan dan rustig een rondje draaien, waarbij er water over het hoofdje van het 

kind stroomt; 

• De niet-douchende ouder of kraamverzorgende staat klaar met de hydrofiel luier 

en/of de badcape en krijgt het kind aangereikt. De hydrofiel luier eerst en daarna de 

bad cape worden direct helemaal om het kind heen geslagen. De ouder of 

kraamverzorgende loopt met de pasgeborene naar de babykamer om het daar verder 

af te drogen en aan te kleden;  

 

Nazorg 

• Ruim het wasgoed op.        

• Maak de thermometer schoon met een watje en alcohol. 

• Maak het bekkentje huishoudelijk schoon. 

• Ventileer de kamer. 
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• Ruim de gebruikte materialen op. 

• Was de handen volgens protocol. 

• Noteer observaties in het zorgdossier. 

 

Complicaties 

• Kans op vallen van de commode wanneer de pasgeborene alleen 

wordt gelaten. 

• Bij gebruik van zeep of olie onder de douche kans op vallen van de 

pasgeborene onder de douche 

• 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. 

• Kraamvrouw kan duizelig worden onder de douche en daardoor het 

kind laten vallen.  

 
Advies handeling ouders voor na de kraamperiode 

• Zet voor de het uitkleden van de pasgeborene, bij het klaarzetten van alle 

spullen, een babybadje (op standaard) klaar in de douche zodat ze goed zicht op 

de pasgeborene heeft als ze onder de douche staat. 

• Leg een hydrofiel luier klaar in het badje 

• Als (zoals hiervoor omschreven) de baby bloot in de bad cape is gewikkeld, leg de 

ouder de pasgeborene met bad cape in het lege badje.   

• Je kunt ook besluiten de luier nog even aan te laten tot dat de pasgeborene uit 

het badje wordt getild 

• Om de pasgeborene warm te houden kan de ouder een extra handdoek 

meenemen. 

• Ondertussen start de ouder met douchen en stelt de goede temperatuur van de 

douche in. 

• De ouder neemt de pasgeborene uit de bad cape en doucht met de pasgeborene 

(hiervoor omschreven) 

• Na het douchen legt de ouder de pasgeborene in het badje op de hydrofiel luier en  

droogt de ouder de baby snel met de hydrofiel luier.  

• Na het drogen met de hydrofiel luier wikkel ze de pasgeborene in de droge bad 

cape.  

• De ouder kan zich nu even snel afdouchen en afdrogen met zicht op de 

pasgeborene. 

• Daarna neemt de ouder de pasgeborene mee naar de commode 

• En worden alle handelingen zoals hierboven omschreven verder gevolgd.   

 

Extra complicaties 

• De baby kan heel erg afkoelen: Zorg dat het warm genoeg is in de badkamer 

omdat de baby langer zonder kleren met alleen een bad cape ligt.  

• Het badje staat niet stabiel en kan omvallen: Let op een zeer stabiele ondergrond 

want de baby kan bewegen 

• Door gebruik van zeep of olie door en voor de ouder kan de baby uit de handen 

glijden.  


