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Bewaar al je herinneringen,  

je kunt ze niet herbeleven. 

citaat Bob Dylan 
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1 Inleiding 

 

Ieder mens doet er toe. Ook als je niet de mogelijkheid hebt om tot leven te komen buiten de baarmoeder. Ieder mensje1 dat levenloos ter wereld 

komt, maakt van de vrouw (weer) moeder, maakt van de man (weer) vader2. Dit kindje hoort bij een familie, verdient een naam om in herinnering 

voort te kunnen leven. Dat de wet waarschijnlijk eind 2018 dat wettelijk ook gaat toestaan voor geboorten onder de 24 weken om de naam op te 

nemen in de Basisregistratie Personen, maakt de levenscirkel van het bestaan van iéder mens een feit.  

Een naam, een dierbaar beeld, een paar dagen tussen geboorte en uitvaart maken de herinneringen voor het hele leven. Voor de hele familie. 

Voor eeuwig verbonden. En als uitvaartbegeleider mag jij daar een (coachende) rol in vervullen. Ik ben er in deze zomer bijzonder door geraakt. 

Een melding van een te verwachten doodgeboren kindje. Hoe wrang, hoe tegenstrijdig. En wat is het dan prachtig om zelf te ervaren dat deze 

nieuwe begeleidingsmethode heel eenvoudig uit te voeren is, gevoelens van warmte (jij mag er zijn) en verdriet (we nemen ook direct afscheid 

van je) mogen zien bij alle familieleden en het proces kunnen ondersteunen door uitleg, vertrouwen geven in eigen regie, als metgezel even mee 

mogen lopen in dit dierbare en verdrietige proces.  

 

Hoewel de dood hard en rauw is, is het van cruciaal belang om actief met en voor ouders herinneringen te maken. Alle professionals rondom 

geboorte en afscheid dienen daar hun bijdrage aan te leveren. Want met de dierbare herinneringen van slechts één week moeten ouders het een 

heel leven doen. Een taak om je goed te beseffen. Ik heb dat aan den lijve mogen ervaren.   

 

Dat brengt me bij de vraag: Helpt de schoonheid3, die ontstaat als je je levenloos geboren kindje tot zijn uitvaart in het water bewaart, in 

het maken van levensherinneringen en rouwen? Kun je op deze manier je voor eeuwig liefdevol verbinden aan dit kindje wat je zo graag 

voldragen en levend welkom had willen heten?  

Onderzoek via oral history 4 (bijlage 1) , informatieavond watermethode, correspondentie met de watermethode-groep (o.a. met grondlegger Ilona 

Tiemens-van Putten) en literatuur/internet onderzoek zal mij helpen in het formuleren van een conclusie.  

                                                           
1 Voor het werkstuk gebruik ik de algemene term ‘mensje’ , ‘kindje’ of ‘baby’. Tot 24 weken zwangerschap wordt gesproken over foetus, daarna wordt in de medische wereld gesproken over kind. 

Omdat voor ouders het altijd hun zoon of dochter is ongeacht het aantal weken zwangerschap, heb ik als woordgebruik gekozen voor het gender neutrale begrip: mensje/kindje/baby. De verkleinvorm 

staat voor de liefde voor het leven, voor de herinnering. 
2 Of welk ander familiesysteem op dat moment geldend is: vrouw-vrouw, alleenstaande, draagmoeder voor man-man. 

3 Schoonheid is een moeilijk uit te zoeken onderzoeksvraag. Tegengaan van vergankelijkheid is onderzoekstechnisch beter, alleen voor de gehanteerde interview-keuze niet te gebruiken.  

4 Oral history is een vorm van geschiedschrijving die is gebaseerd op retrospectieve herinneringen van ooggetuigen, meestal aan de hand van interviews. Definitie http://www.huizingainstituut.nl. Mijn 

geïnterviewden-groep bestaat uit: ervaringsdeskundige ouders, een verloskundige, een verpleegkundige verloskunde ziekenhuis en een uitvaartbegeleider.  

http://www.huizingainstituut.nl/
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Heel veel dank aan Annelies, Fred, Frits (fictieve namen van ouders en zoon om hun anonimiteit te waarborgen), Pia, Martha, Babs en het 

watermethode-team om handreikingen te geven wat ik, wij als toekomstige uitvaartbegeleiders, vooral moeten durven: geef betekenis aan het 

verlies van je dierbare.  

 

Leven en dood, ze horen voor mij als ‘schoonheid’ bij elkaar. Daar als toekomstige uitvaartbegeleider een bijdrage aan leveren, zie ik als mijn 

opdracht om me passievol te verbinden met de rouwenden. Schoonheid aanbieden in de periode van overlijden tot uitvaart maakt zichtbaar dat 

het leven, ook als het niet tot leven kon komen, zeer de moeite waard is.  

En de watermethode: een prachtige vorm van respect voor het leven. Eer het leven.  

 

José Hobert,  

2 november 2017, Allerzielen.  

 

 

2 De watermethode 

 

2.1 Beleving 

2.1.1 Een zoon of dochter 

Het levenloos geboren mensje kan ieder moment na de bevalling in een bakje met koud kraanwater worden gelegd. Het moment kan bepaald 

worden door de handelingen die nog gedaan moeten worden. Denk daarbij aan: wens van ouders om eerst te kijken, aan te raken, etc. Of voor 

het uitvoeren van technische handelingen (bijvoorbeeld babyscan). Of gewoon omdat er even niet direct een bakje voor handen is. Of………  

Er is dus geen noodzaak om snel te handelen. Wel is het belangrijk om te weten dat de huid buiten het water kwetsbaar is en plakkerig aanvoelt. 

Vanaf het moment dat het mensje in het water wordt gelegd, zoekt het lichaam waar mogelijk weer de foetushouding op, verandert de kleur in de 

huidskleur die bij het kindje past (wordt wel mooier als het snel na de geboorte in het water geplaatst is), en wordt het lichaam iets gevulder 

(oneffenheden verdwijnen door vochtopname van de huid). De plakkerigheid is daarmee tevens verdwenen.  

Het mensje in het water lijkt op een echo-beeld, alleen nu gewoon zichtbaar en aanraakbaar, in een natuurlijke houding, zoals in de baarmoeder. 

En dat geeft een geheel ander herinneringsbeeld dan het levenloos geboren mensje wat ‘op het droge’ gekoeld bewaard wordt. Het lichaam 

heeft, zeker bij prematuren, nog geen vaste vorm en laat bij de klassieke vorm van opbaren een plat, ‘verwrongen’ beeld zien.  
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2.1.2 Vader en moeder mogen zijn 

Kijken helpt, de watermethode verzacht. De methode is zeer geschikt om het kindje aan te raken. Dit kan zowel in het water als buiten het water. 

Ouders kunnen zelf bepalen wat voor hen in het contact met hun kindje goed is. Voor de ene is aanraken in het water voldoende, voor de ander 

is het dragen/vasthouden/koesteren van belang. Het een is niet beter dan het andere, zolang de ouder hierin zelf keuzes mag maken. Het geeft 

betekenis aan je leven, aan het verlies en aan de nog onzichtbare toekomst.  

 

 

2.2 Techniek  

2.2.1 Bewaarbakje 

Zoek, passend bij de lengte van het lichaampje, een mooi bakje. Ter indicatie is een gemiddelde lengte-tabel toegevoegd (bijlage 2). Plastic lijkt 

de voorkeur te hebben boven glas. Glas geleidt, waardoor het koud aan kan gaan voelen door het koude water en het bewaren in de koelkast. 

Daarnaast kan glas vervormen, zeker als het rond is. Bovendien heeft een plastic bakje vaak een deksel, waardoor je het bakje mooi af kunt 

sluiten als het bewaard wordt. En, niet geheel onbelangrijk: plastic beslaat niet. Als je wilt kijken, kun je dat dus altijd doen.  

 

2.2.2 Koud water 

Het mensje wordt in het bakje met koud (kraan)water gelegd. De hoeveelheid water moet zoveel zijn, dan het lichaampje helemaal onder water 

ligt. Water met toevoegingen als ethanol of andere toevoegingen is voor het behoud van het lichaampje absoluut niet nodig. Gewoon kraanwater 

is altijd voldoende. De temperatuur zal tussen 5 tot 7 graden zijn. Bewaren in de koelkast houdt deze temperatuur vast.  

Wil je het kindje lang buiten de koelkast bewaren, dan kun je altijd ijsblokjes toevoegen. Het bakje op een (camping/koelkast) koelelement zetten, 

kun je ook altijd overwegen. Wikkel het koelelement in een stroef lakentje. Wil je voor warme herinneringen gaan, plaats dan nooit een koelplaatje 

onder het bakje. Immers, ieder koelplaatje heeft een motortje wat het serene van deze methode doorkruist. En omdat het niet nodig is, gebruik ‘m 

dan ook niet. Mocht het water om wat voor reden dan ook toch bevriezen (probeer het te voorkomen, is niet een fijn herinneringsbeeld): 

ontdooien is technisch voor het lichaam van het kindje geen probleem.  

 

Het lichaampje blijft altijd onder water. Het ligt altijd net boven de bodem. Het zal nooit gaan drijven. Alleen bij lopen met het bakje ‘beweegt’ het 

lichaam. In feite is het niet het lichaam wat beweegt, maar het water. Met je verstand weet je dat wel, met je gevoel is het toch heel verwarrend: 

het lijkt even op leven, want het kindje beweegt immers. Een moment wat voor ouders heel confronterend is. Help ze door het uit te leggen en ze 

te steunen bij vervoer en verversen van het water.  
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In het koude water blijft het mensje zeker voor een kleine week ‘goed’. Advies is om het water dagelijks te verversen. Zet het bakje met het 

lichaampje gewoon in de gootsteen. Zet de kraan aan met een zachte straal. Plaats daarna de straal in de hoek van het bakje. Het schone water 

is kouder dan het vuile water en zal altijd ‘naar de bodem’ zakken. Het vuile water stroomt dan automatisch uit het bakje aan de bovenkant. 

Wacht tot al het vieze water vervangen is door het schone water. De grootte van het bakje bepaalt de duur van het verversen. Voor verversen 

geldt: doe het zodra het water gaat stinken of zichtbaar troebel aan het worden is. 5 

Waar nodig kunnen losse velletjes van de baby verwijderd worden. In het water kan het kindje niet verder beschadigen. Het baby’tje blijft gewoon 

in tact.  

 

2.2.3 Kleur 

Waardoor de kleur van de huid van het mensje in het water weer de ‘eigen’ kleur wordt, is nog niet goed te verklaren. Waarschijnlijk komt het 

door het samenknijpen van de bloedvaten (vasoconstrictie) door de kou. Uitleg geven aan ouders kan helpend zijn als ze daar om vragen. 

Bijkomend effect van opbaren in water is het voorkomen van lijkvlekken. 

Mocht de kleur van het baby’tje weer donkerder worden, dan wordt als enige zorg het verversen van het water verwacht.  

 

2.2.4 Herinnering 

Make a memory maakt foto’s van de overleden kinderen. Dit kan ook uitstekend als het kindje in het water bewaard wordt. Om technisch de 

mooiste herinneringen te houden, helpt het om het bewaarbakje neutraal/wit van kleur te laten zijn voor de fotosessie. Daarnaast kan het in ieder 

gekleurd bakje bewaard worden (roze, blauw of eigen lievelingskleur). 

 

2.2.5 Obductie 

Voor obductie is het nodig om te melden dat het kindje na de bevalling in water bewaard is. Door vochtopname zijn de standaardmetingen 

namelijk niet van toepassing op het vaststellen van de duur van de zwangerschap. Dit dilemma wordt voorkomen door direct na de geboorte 

foto’s te maken. Voor de inwendige organen is opbaren in water echter geen enkel probleem. Geadviseerd wordt om na obductie het kindje niet 

meer in het water te leggen. Vanuit technisch oogpunt heeft dat te maken met mogelijk oplossen van de lijm.  

 

 

                                                           
5 Troebelwater kan ontstaan door restjes bloed van het baby’tje (is alleen in het begin mogelijk), meconium uit de darmen (als de zwangerschap al ver gevorderd is) of gewoon door bacteriegroei in 

stilstaand water. Want in stilstaand water met een overleden baby’tje zitten altijd bacteriën, die zich in (warmer wordend) water makkelijk kunnen vermenigvuldigen. Geef deze bacteriën geen kans 

door het water zeer regelmatig te verversen en heel koud te houden. Dit voorkomt bacteriegroei. 
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2.2.6 Geen watermethode 

Technisch zijn er geen belemmeringen om een kindje in het water te bewaren. Noch de leeftijd in zwangerschapsweken, noch de aan -of 

afwezigheid van huid, zelfs nadat het (premature) mensje nog even geleefd heeft, te allen tijde kan de waterbewaring ingezet worden. Alleen als 

ouders aangeven dat ze het niet willen, is hun keuze leidend voor de vorm van begeleiding in de periode van geboorte/sterven tot uitvaart. Het 

zijn in alle gevallen de ouders die bepalen welke vorm van begeleiding geboden moet worden.  

 

 

3 Uitvaartbegeleider: bied steun om te rouwen en herinneringen te maken. 

 

Je kindje hoort bij je, vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent. Ouder ben je als je een kind gebaard hebt. Zelfs als je besluit na een 

slechte waarde van een vruchtwaterpunctie de zwangerschap te beëindigen. Erken de geboorte om na het afscheid met dierbare herinneringen 

het leven weer inhoud te geven.  
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Dat blijft ook grotendeels zo na opbaren in het bakje met water. Bij maceratie ontstaat er na opbaren in water een prachtig ‘herstel’- beeld. De 

huid krijgt weer de kleur zoals het bij deze familie hoort. Het moeten wachten op de bevalling, kan ook een positief effect hebben op de 

verwerking. Bovendien is het uitstellen van de bevalling de eerste confrontatie dat hun zwangerschap helaas niet tot leven zal leiden. De dood 

onder ogen gaan zien, hoort bij het proces van rouwen. Tijd tot de bevalling kan daarin helpend zijn.  

                                                           
6 Model is ontwikkeld door Janet Molewijk, ervaringsdeskundige, lid van de expertisegroep watermethode en psycholoog voor rouwverwerking. Een model waar 

je als uitvaartbegeleider kennis van moet hebben om ouders op een goede manier te ondersteunen in kennis maken en afscheid nemen. 

3.1 Herinneringen laten maken 

Als er tussen melding en de geboorte tijd zit, is het prettig om ouders te steunen in het maken van 

keuzes: wel/niet watermethode, eigen keuze en aankoop van bewaar-bakje (net als keuze van 

inrichting babykamer, bedje, etc). Bijkomend effect van een paar dagen later bevallen, is de 

maceratie (verweking van de huid). Klinkt tegenstrijdig, maar het herinneringsbeeld wordt mooier. 

Bij bevalling direct na constatering van de dood zijn de bloedvaten nog heel goed zichtbaar. 

 



 

 

 6 

3.2 Laten kijken 

Een doorschijnend bakje biedt de mogelijkheid om altijd te kijken. Wil je niet kijken, dan kun je een mooi kleedje over het bakje leggen. Sommige 

ouders willen graag kijken, waarbij er nog een verschil kan zijn tussen de mooie kant van het mensje of juist de zieke kant van het mensje. Bij 

afbreken van een zwangerschap kan het juist voor ouders helpend zijn in hun keuze om bijv. het open ruggetje te zien. Of het misvormde 

hoofdje. Of ……….  

 

Het kan ook juist anders zijn: herinner de mooie kant en kijk alleen naar die delen van het kindje waar je warme, dierbare gevoelens bij hebt. De 

plaatsbepaling van het bakje en de keuze van wel/niet doorzichtig bakje is dan heel belangrijk. Een bakje met alleen een doorschijnend deksel 

maakt kijken van bovenaf alleen mogelijk. En of je als ouder je kindje wilt ‘delen’ (laten zien) kan mogelijk ook van invloed zijn op de keuze van 

het bakje.  

 

Je kindje vasthouden buiten het water, voelen dat je ouder bent, kan heel goed. Til het kindje op, draag het op je hand, hou het tegen je aan. Doe 

wat je fijn vindt als ouder. Uit het water zullen er mogelijk lichte afdrukken van de hand van de ouder op de huid van het kindje zichtbaar zijn (als 

gevolg van vochtverlies). Eenmaal terug in het bakje verdwijnen die afdrukken weer vanzelf. Mochten ouders het gevoel van het koude baby’tje 

niet prettig vinden, kun je overwegen om een half uur voordat het baby’tje uit het water gehaald wordt, het in warm water te leggen. Of dit nodig 

is, kun je goed bepalen als je in de hele periode goed naar ouders luistert en hun wensen centraal stelt.  

 

3.3 Kleur 

Wordt het baby’tje uit het water gehaald, dan verandert binnen een half uur de huidskleur van licht naar donker (zie linker foto op titelblad). Dit 

kan geen kwaad. Levert alleen andere herinneringsbeelden op. Zodra het kindje weer in het water wordt gelegd en rust krijgt, herstelt de 

huidskleur weer in ‘normaal’. Leg het uit en help de ouders om hun eigen keuzes te maken in wat ze willen.  

 

3.4 Obductie: 

Het zien van hechtingen bij je (voldragen) kindje levert vaak een onplezierig herinneringsbeeld op. Het is heel confronterend om je baby te zien 

met een zichtbare hechting. Het lichaam weer in het waterbakje plaatsen is, naast technische dilemma’s, emotioneel heel belastend. Bescherm 

ouders, tenzij ze zelf aangeven alles te willen zien/weten/ervaren. Bij hele jonge kindjes wordt de hechting geplakt. Dit kan mogelijk oplossen als 

je het kindje weer in het bakje water legt.  
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3.5 Foto’s 

Soms is het verdriet te groot, hebben ouders eigen opvattingen dat foto’s daar niet in passen, kortom: soms zijn er redenen waarom het maken 

van foto’s niet wordt gewaardeerd. In het ziekenhuis in Leeuwarden worden wel altijd foto’s (en voet- of handafdrukje) gemaakt. Mocht je voor 

verwerking later toch nog een tastbaar beeld willen hebben, dan zitten de foto’s tot zeker 15 jaar na geboorte in het ‘poli-dossier’.  

 

3.6 Rol van de uitvaartbegeleider 

Luister naar de ouders, gebruik hun taal, noem de dingen gewoon bij naam (ook de naam van het baby’tje), leg uit wat er mogelijk is en begeleidt 

het afscheidsproces vanuit betrokkenheid op het maken van levensherinneringen én het los moeten laten. Regel alleen die dingen die ouders zelf 

niet willen of kunnen. Steun hen in hun verdriet. Wees oprecht en eerlijk, durf.  

 

 

4 Conclusie 

 

Tussen het moment  van het constateren van de dood in je baarmoeder en het daadwerkelijke afscheid van het lichaam van je kindje is vaak 

weinig tot geen tijd. De watermethode (overleden mensje bewaren in een bakje gevuld met koud kraanwater) is een uitstekende 

begeleidingsmethode om ouders tegelijkertijd kennis te laten maken én afscheid te laten nemen van hun kindje. Een manier van zorg die 

eenvoudig is, nauwelijks iets kost, overal uitgevoerd kan worden, aan kan sluiten bij wat ouders zelf nog willen en kunnen. Het maakt hen sterk 

(herinneringen maken voor de toekomst, een troostend beeld, werk hervatten, nieuwe zwangerschap: herstelgericht) én helpt hen onder ogen 

zien dat leven niet mogelijk is (buiten het water is het gewoon een lijkje, is het plat en slap, verkleurt direct: verliesgerichte dimensie). Of, zoals 

een vader en moeder zeiden: “ Na zijn geboorte was hij echt een lijkje. Door hem in het water te leggen ging hij vanzelf in de foetushouding 

liggen en werd hij weer mooi. Je kijkt er veel mooier naar. Het beeld op ons netvlies is nu lief. Verschonen van het water is voor ons als het 

verschonen van zijn bedje. En het is ook goed dat het water verkleurt, gaat stinken. Helpt om afscheid te gaan nemen. En dat is dan ook goed. 

Nu staat hij voor altijd bij ons in de kamer in zijn vlinderurn. Hij hoort bij ons”  

 

Een prachtige methode om herinneringen te maken om het mensje voor het leven mee te nemen in het dagelijks bestaan. Een eenvoudige 

methode om als uitvaartbegeleider uit te leggen en te ondersteunen (bijlage 3). Een methode die graag door verloskundige en ziekenhuis wordt 

aangeboden (bijlage 4). “Respecteer keuze en wensen van ouders. Maak contact. Je kunt niet veel fout doen”. Prachtige woorden van de 

verpleegkundige die zich in het ziekenhuis sterk heeft gemaakt voor de watermethode.   
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Als ouders het willen, is de watermethode altijd aan te raden: het is mooi, je laat zien dat het jouw kind is, je mag trots zijn op je kindje. En het kan 

gedurende de hele zwangerschap. Er zijn geen beperkingen (behalve na obductie, dan liever niet meer in het water terug leggen). Eenvoud en 

schoonheid: het helpt in verwerken. Maar bovenal: het maakt levensherinneringen. Het mensje heeft bestaansrecht gekregen en hoort er voor 

altijd bij.  

Sluit als uitvaartbegeleider aan bij de woordkeus van de ouders, bij de kracht die de ouders hebben om eigen regie te nemen, bij het 

ondersteunen in het maken van herinneringen. Dit alles door met kennis over de methode, passie voor het leven en de dood, coachend naast ze 

te gaan staan. Schoonheid helpt in het maken van levensherinneringen, terwijl de dood overduidelijk zichtbaar is. 

 

 

5 Stelling 

 

De schoonheid van de watermethode is eenvoudig, goed te begeleiden en is ook nog eens heel duurzaam. Het maakt op een eenvoudige wijze 

dierbare herinneringen voor het leven.  

Kortom: werk als uitvaartbegeleider mee aan respect voor het leven, zelfs al is de dood het onderwerp. 

 

 

6 Bibliografie:  

• Gebbe, Y. en Rozemeyer, D. (2011). Misschien was je vandaag wel geboren. Den Haag, d’jonge Hond 

• Westra, B. en Weve, S. (2014). Doodgewoon. Haarlem, J.H. Gottmer/H.J.W. Becht BV. 

• Berg, M. van den, Westerink, D.(2016). Noem mijn naam, leven met de dood van een kind. Baarn, Adveniat. 

• Internet:   

o DPM, herstel en verliesdimensie (o.a. site Daan Westerink, rouwmodellen, rouwen is roeien met 2 riemen, verborgen verlies );  

o Hersenen: herinneringen uitgelegd;  

o Schoonheid en de troost. 

o Rijksdienst identiteitsgegevens 

• Karin Säflund, (2004). Artikel : The Role of Caregivers after a Stillbirth: Views and Experiences of Parents 

• Velthuijs, M. ( (2017). Kikker en het vogeltje. Amsterdam, Leopold. 

• Agema, F. ((2016). Jij wordt gekend. Heeze, In de wolken. 

• Berg, M. van den en Punt, A. (2013). Verlangen naar het licht. Utrecht, Ten Have 

• 4 interviews, informatieavond watermethode, correspondentie watermethode-team. 



 

 

 9 

Bijlage 1 interview-vragen 

 

Vragen die als basis hebben gefungeerd voor de verschillende interviews. Het antwoord van de geïnterviewde bepaalde of en hoe de vragen in 

volgorde aangereikt werden.  

 

• Is schoonheid van het baby’tje die ontstaat door de watermethode helpend in het rouwproces van jonge ouders?   

• Heb je als ouders de mogelijkheid om, kijkend naar je kindje in het water, het gevoel dat je het kindje welkom kon heten én afscheid kon 

nemen?  

• Tot welke zwangerschapsweek zou je deze methode aanreiken?  

• Wat zie je als voor- én als nadelen?  

• Wanneer zou je het ouders adviseren?  

• Wat zie je als risico’s? 

• Wat moet je als uitvaartbegeleider kunnen?  

• Helpt de watermethode bij verlies (confrontatie, gevoelens, los moeten laten, etc) én herstel (nieuwe wereld aan durven gaan, afleiding 

zoeken)?  

• Heb je voldoende ruimte en tijd gekregen om ouder te mogen zijn?  
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Bijlage 2: lengte foetus in de zwangerschap 

 

Verlies van een baby 

Per jaar worden ruim 800 kinderen na een zwangerschapsduur van minimaal 22 weken dood geboren. (cijfers CBS, 2016). 

 

week 8  2 cm 

week 10  4 cm 

week 12  6,5 cm 

week 15  12 cm 

week 16  15 cm 

week 17  18 cm 

week 18  20 cm 

week 19  22 cm 

week 20  25 cm 

week 21  27 cm 

week 22  28,5 cm 

week 23  30,5 cm 

week 24  32 cm 

 
Week 40 

 
 
50-55cm 
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Bijlage 3: Welk bewaarbakje zou je adviseren? Een volledig transparant bakje of juist een beperkt transparant bakje?   

 

Ouders hebben de regie over de keuze van het waterbakje. Mochten er adviezen aan jou als uitvaartbegeleider gevraagd worden, dan zouden 

onderstaande argumenten ter overweging meegegeven kunnen worden. De adviezen zijn geformuleerd door studenten van de Meander 

uitvaartopleidingen, woensdaggroep 2017.  

 

Volledig transparant:  

• Zichtbaarheid helpt; het maakt je meer ‘ouder’; helpt je om rouwproces te ‘delen’ met je lieve naasten.  

• Trots kunnen en mógen zijn; trots laten zien dat je een ‘kind’ gekregen hebt.  

• Het ‘3D’- zijn van je kindje in de watermethode is meer beeldend.  

 

 

Alleen transparant deksel:  

• Alleen je kindje laten zien als je dat zelf wilt. (kan ook door ‘onderdekken’ van een volledig transparant bakje).  

• Mooi, omdat de baby ‘beschut’ is; zichtbaar én geborgen voor de eeuwigheid.  

• Een baby van bovenaf is prachtig. 
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Bijlage 4: protocol ziekenhuis watermethode (Gelre ziekenhuis in Zutphen. Ook in Leeuwarden is een dergelijk protocol opgenomen in de 

infomap voor ouders ‘met lege handen’)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De uitvaartbegeleider:                                                                                                                                              

coach voor het gezin om herinneringen te durven maken als leven niet tot leven kan/mag komen 

 

 De watermethode: zorg voor kennis, durf te informeren, leg het uit, wees eerlijk en duidelijk. Noem alles bij naam, ook de baby. 

 Maar bovenal: luister naar de ouders, ondersteun ze in het maken van eigen keuzes, van bouwen aan levensherinneringen.  

 
 

 

 

                                               

  www.watermethode.nl 

week 8  2 cm 

week 10  4 cm 

week 12  6,5 cm 

week 15  12 cm 

week 16  15 cm 

week 17  18 cm 

week 18  20 cm 

week 19  22 cm 

week 20  25 cm 

week 21  27 cm 

week 22  28,5 cm 

week 23  30,5 cm 

week 24  32 cm 

 
Week 40 

 
 
50-55 cm 

 

 


