Aandachtspunten bij begeleiding ouders bij perinatale sterfte
Checklist kraamverzorgende
Datum:
Besproken door:
Aantekeningen


Vraag of je de baby mag zien.



Spreek niet over “de baby” maar noem de naam van het
kindje.



Ga iedere dag gedag zeggen bij de baby/ ook als je naar huis
gaat.



Praat tegen de baby net zoals tegen een levende baby.



Vraag of er foto’s gemaakt mogen worden door jou met de
camera van de ouders.



Schrijf evt een dagboekje voor de ouders als tastbare
herinnering.



Vraag of er al hand en voetafdrukken gemaakt zijn, zo niet
vraag of ouders dat willen.



Vraag of er al een plukje haar is afgeknipt /zo niet vraag of
ouders dat willen.



Vraag of Make a Memory / Stichting Still is geweest, zo niet
vraag of ouders dat alsnog willen, schakel ze evt in.



Vraag of ouders hun baby graag nog in bad willen doen, en
help ze daarbij.



Vraag of ze hun kindje nog willen omkleden. Vraag of ze de
eerste kleertjes willen bewaren .



Gooi niks weg wat met de baby te maken heeft, alles kan
waardevol zijn voor ouders. Denk aan navelklem/ eerste mutsje/
sokjes.



Vraag of ze hun kindje nog willen vasthouden/bij hen in bed
willen/ naar buiten willen?



Verschoon indien nodig het bedje/ mandje of schakel hulp in
wanneer je dit zelf niet durft.



Bewaak de rust voor de ouders middagrust is ook hier
noodzakelijk maar hoeft niet perse in bed. Veel moeders worden
angstig alleen in bed.



Zorg voor lekker eten en fruit en als er broertjes of zusjes zijn
maak je hen misschien wel blij met pannenkoeken.



Zorg voor de dagelijkse huishoudelijke taken.



Belast ouders niet met de vraag wat wel/niet bij elkaar in de was
mag, gebruik je gezonde verstand.



Geef geen mening/ ouders moeten zelf de beslissingen nemen.



Doe dagelijkse controles bij de moeder zeer punctueel.



Gebruik een speciaal zorgplan/ of gebruik alleen de
‘temperatuurlijst moeder’ in een dagboekje.



Houd goed contact met de verloskundige, en schakel evt
huisarts in voor slaapmedicatie indien noodzakelijk.



Knutsel iets voor de baby, papa of mama met evt broertjes of
zusjes.



Overleg met de ouders of ze iets bij de koffie/ thee willen
serveren (beschuit met muisjes/ cake/ koekjes) .



Laat verloskundige indicatieprotocol tekenen.

