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Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling 
 

 
Inleiding 
Deze informatiefolder wordt u aangeboden 
door de afdeling Gynaecologie en 
Verloskunde en is bedoeld voor ouders die 
hun kind tijdens de zwangerschap of rond de 
bevalling verliezen. Ook het ´vrijwillig´ 
afbreken van een gewenste zwangerschap, 
omdat het kind een ernstige aangeboren 
afwijking heeft of om andere medische 
redenen wordt besproken. 
Deze folder is bedoeld om u kort informatie te 
geven over het verblijf op onze afdeling. De 
uitgebreidere folder over dit onderwerp gaat 
dieper op de onderwerpen in. 
 
Kennismaken en gelijk weer afscheid nemen: 
er is geen situatie te bedenken waarbij dit 
meer speelt dan bij de geboorte van een 
levenloos kindje. Je hebt maar weinig tijd om 
beelden en herinneringen vast te leggen. Wij 
als hulpverleners zullen u hierbij steunen. 
 
De gynaecoloog heeft vastgesteld dat uw 
kindje is overleden of dat de zwangerschap 
moet worden afgebroken. Hierdoor kunnen 
een hoop vragen naar boven komen. U heeft 
deze folder met de nodige informatie van uw 
gynaecoloog en/of verpleegkundige 
gekregen. Wij proberen u wat handvatten te 
geven in deze moeilijke periode. 
 
In deze folder willen wij aangeven wat u van 
de afdeling GezinSuite mag en kunt 
verwachten. 

Begeleiding aan ouders waarvan het kindje is 
overleden of  begeleiding aan ouders die te 
maken krijgen met een zwangerschap die 
wordt afgebroken, wordt door de 
verpleegkundige als zeer belangrijk en 

waardevol ervaren. U mag er dan ook vanuit 
gaan dat wij respectvol en professioneel met 
deze situatie omgaan. 

 

De dag van de opname            
Met de gynaecoloog spreekt u een datum 
en tijdstip af wanneer u bij ons op de afdeling 
zult komen. Op de dag van de inleiding 
wordt u per dienst (van 8 uur) door een vaste 
verpleegkundige begeleid. Er zal met u 
worden besproken hoe u de bevalling wilt 
meemaken en hoe u betrokken wilt worden 
bij de verzorging van uw kindje. Eventueel 
kan er een geboorteplan worden gemaakt 
met uw voorkeuren. Tijdens de opname 
verblijft u op GezinSuite, waarbij uiteraard 
gedurende de hele opname uw partner kan 
blijven slapen. 

In principe wordt de bevalling door de arts 
assistent/verloskundige en de gynaecoloog 
begeleid. De inleiding gebeurt meestal door 
middel van vaginale tabletten die elke vier 
uur worden gegeven. Ook kan het zijn dat de 
inleiding door middel van een infuus wordt 
gestart.  
De arts bespreekt dit met u. De arts bespreekt 
ook de manier waarop er met pijnbestrijding 
op de afdeling wordt omgegaan. 



Afhankelijk van de duur van de 
zwangerschap kunt u er voor kiezen om eigen 
kleertjes bij het kindje aan te doen of het in 
een cape of doek te wikkelen. U kunt ook 
kleertjes bestellen via internet voor kleinere 
kindjes. Ook mag u op de afdeling een 
quiltje, omslagdoek of baby nestje uitzoeken 
waar het kindje ingelegd wordt. Er zullen door 
de verpleegkundige foto’s van het kindje 
worden gemaakt, dit kan met uw eigen 
fototoestel. Ook kunnen foto’s gemaakt 
'worden door ‘Stichting Still’(elke termijn) en 
‘Make a Memory’(vanaf 23 weken). Dit kan 
kosteloos geregeld worden in het ziekenhuis 
door de verpleegkundige of CMO (Cura 
Mortu Orum Mortuariumbeheer). 

Ook is het mogelijk dat wij een voet en/of 
handafdruk maken. Afhankelijk van het 
aantal weken van uw kind kan er een 
haarlokje worden afgenomen. U mag zelf 
een mandje of kistje meenemen om uw 
kindje in te leggen.  

In het ziekenhuis adviseert een medewerker 
van het CMO u over de gang van zaken 
rondom begrafenis of crematie.  

Kosten 
U moet uw eigen begrafenisondernemer 
inschakelen. De kosten voor crematie of 
begrafenis variëren zeer sterk. Bij sommige 
begrafenisverzekeringen zijn ook begrafenis- 
of crematiekosten voor een levenloos 
geboren kind (gedeeltelijk) meeverzekerd; 
ook wanneer slechts één van de ouders 
verzekerd is. Meestal wordt hiervoor een 
zwangerschapsduur van minimaal 24 weken 
aangehouden. Uw verzekeringsmaatschappij 
of agent kan u verder informeren.  

Na de bevalling wordt u in de gelegenheid 
gesteld om familie op de afdeling te 
ontvangen en is er mogelijkheid om afscheid 
te nemen van uw kindje. Als de situatie het 
toelaat, is het mogelijk snel na de bevalling, 
indien u dit wenst, naar huis te gaan. Na zes 
weken volgt er een nacontrole bij de 
assistent/verloskundige of de gynaecoloog. 
De verpleegkundige die bij uw bevalling 
aanwezig was, zal u na twee weken bellen. 

Hieronder staan sites waar u nog aanvullende 
informatie kan vinden. 

www.kindermandjes.nl 
 
www.hartvanhout.nl 

www.prematuur.nl 

www.sterrenkindje.nl 

www.makeamemory.nl 

www.stichtingstill.nl 

www.stichtingpheron.nl 

www.steunpuntnova.nl 
 
www.babyuitvaartzorg.nl 

Als u op de afdeling opgenomen wordt 
ontvangt u een uitgebreidere informatie 
folder met betrekking tot het verlies van uw 
kind. 

Vragen? 
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze website: 
www.ghz.nl/verloskunde.  
 
Adresgegevens 
Groene Hart Ziekenhuis 
afdeling GezinSuite (C4) 
afdeling poli Gynaecologie/Verloskunde 
1e etage (route 32) 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda 
 
Algemeen telefoonnummer: 
(0182) 50 50 50. 
 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u de 
verpleegkundige van de GezinSuite bellen 
voor advies op telefoonnummer:  
(0182) 50 54 00.  
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