De uitvaart
van je baby

“Onze dochter was geboren. Zij verdiende
een geboortekaartje, net als haar broer.
We voegden een persoonlijke tekst op
een inlegvelletje bij. Zo informeerden we
mensen over de ziekte van onze dochter en
haar dood.”
Roger
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Inleiding
De dood van je baby is, ongeacht de duur van de zwangerschap,
een enorme schok. Het is een van de meest ingrijpende verliezen
waarmee een mens te maken kan krijgen. Het laatste waar je
als ouders aan denkt, is de uitvaart van je baby. Het is misschien
de eerste uitvaart waarover je moet nadenken en keuzes in
moet maken. Waar begin je? Wat moet je allemaal doen? In deze
brochure lees je stap voor stap wat je moet regelen voor de
uitvaart van je baby en voor welke keuzes je staat.
De inhoud van deze brochure is gebaseerd op wettelijke
regelingen, literatuur en op ervaringsdeskundigheid van ouders
en zorgverleners. Stille Levens, het kenniscentrum babysterfte,
heeft al deze informatie voor je verzameld en gebundeld. Op de
website en in diverse brochures lees je waar je mee te maken
krijgt als je baby overlijdt.
Kijk voor meer informatie over Stille Levens op www.stillelevens.nl
In de brochure wordt altijd het enkelvoud ‘baby’ gebruikt.
Dit kan natuurlijk meervoud zijn voor de ouders die in verwachting
zijn van een meerling en meer dan één baby verliezen.
Daarnaast wordt de ‘hij’-vorm gebruikt waar uiteraard ook
‘zij’ kan worden gelezen. Er wordt soms gesproken over
‘de vader’ terwijl je hier ook ‘de partner’ kunt lezen.
Deze brochure komt niet in de plaats van de ondersteuning
door professionals. Stel hen alle vragen die je hebt en vraag
door tot al je vragen beantwoord zijn.
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1. Keuzes voorafgaand
		 aan de uitvaart
De uitvaart van je baby is een moment van afscheid. Hoe je dat
doet en vormgeeft, is erg persoonlijk. Weten wat je wel en juist
niet wilt, is moeilijk te bepalen in deze emotionele periode.
Soms wil je niet hetzelfde als je partner en is er tijd nodig om tot
de juiste beslissingen te komen. Neem die tijd om te overleggen
met je partner, familie en/of vrienden. Neem geen beslissing
als je er nog niet aan toe bent. Heb vertrouwen dat binnen
de tijd die er is, duidelijk wordt wat voor jou goed voelt.
Een mooie uitvaart, gebaseerd op je persoonlijke keuzes
geeft je een herinnering waarop je in ieder geval goed op
kunt terugkijken. Het geeft familie, vrienden en collega’s de
gelegenheid om hun medeleven aan jullie te tonen. Daarnaast
is een uitvaart een erkenning: je baby is er echt geweest.
Wat je ook kiest, hoe je het ook doet: vraag naar de
mogelijkheden die er zijn. Informeer vooraf naar eventuele
regels, of je wensen en ideeën mogelijk zijn en welke kosten
daaraan zijn verbonden. Je hoeft niet alle keuzes in een keer
te maken, daarvoor heb je meerdere dagen de tijd.
Als je één of meerdere levende en mogelijk kwetsbare baby(‘s)
hebt, kan het erg moeilijk zijn je aandacht te verdelen. Omgaan
met rouw en, op hetzelfde moment, proberen positief te blijven
voor de baby(‘s) die wel leven, is moeilijk.
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1.1

Wat mag en wat moet

Alle overleden baby’s mogen begraven of gecremeerd worden,
ongeacht de duur van de zwangerschap en de omstandigheden
rondom de geboorte. Baby’s die na een zwangerschapsduur
van 24 weken zijn geboren (levend of levenloos) en overlijden
moeten worden begraven of gecremeerd. Dat is vastgelegd in
de Wet op de lijkbezorging. Voor baby’s die geboren zijn vóór
een zwangerschapsduur van 24 weken (levend of levenloos)
is deze wet niet van toepassing en is niets verplicht. Een
uitzondering hierop is een situatie waarbij een baby met een
zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levend wordt
geboren en meer dan 24 uur leeft: dan is het wettelijk wel
verplicht om je baby te begraven of te cremeren.

1.2 Wie regelt de uitvaart?
Zelf regelen
Je bent niet verplicht om een uitvaartbegeleider in te schakelen.
Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met de begraafplaats
of het crematorium van je keuze en de afscheidsbijeenkomst,
hoe groot of hoe klein ook, organiseren.

Een uitvaartbegeleider
Je kunt een uitvaartbegeleider de opdracht geven de uitvaart
van je baby te verzorgen. Dat gebeurt altijd in overleg: je kunt
alles laten doen, of bepaalde delen zelf of gezamenlijk doen.
Een uitvaartbegeleider kan je adviseren over praktische zaken
rondom het overlijden en de uitvaart van je baby, maar kan je
daarnaast ondersteunen bij de emotionele impact.
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Het ziekenhuis
Alleen als je baby voor een zwangerschapsduur van 24 weken
is overleden, kun je de baby in het ziekenhuis achterlaten voor
een collectieve crematie. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Je draagt de zorg voor je baby dan formeel over aan het
ziekenhuis voor een crematie samen met andere te vroeg
geboren baby’s. Er is geen plechtigheid waar je bij kunt zijn en
je kunt later geen as krijgen. Sommige ziekenhuizen sturen op
verzoek een bericht als de crematie heeft plaatsgevonden.

1.3 Kiezen van een uitvaartbegeleider
Je bent niet verplicht om een uitvaartonderneming in te
schakelen. Je kunt in principe alles zelf regelen. Als je een
uitvaartverzekering hebt, lees je polis door of neem contact
met de verzekeraar op. Verzekeraars zijn niet verplicht om
ongeboren kinderen mee te verzekeren. Bijna alle verzekeraars
verzekeren kinderen vanaf 24 weken tot 30 dagen na de
geboorte automatisch mee. De hoogte van de uitkering kan
variëren.
Als je de uitvaart zelf regelt, kun je alsnog een adviesgesprek
bij een uitvaartbegeleider aanvragen en je (op afstand) laten
begeleiden.
Het ziekenhuis kan soms een helpende hand bieden door een
lijst met lokale uitvaartbegeleiders te geven. Of misschien heb je
zelf ervaring met of gehoord van een uitvaartbegeleider die bij
je past. Online kun je vaak een vergelijking maken.
Sommige uitvaartbegeleiders zijn gespecialiseerd in het
verzorgen van een uitvaart voor kinderen en/of baby’s.
Maar ook uitvaartbegeleiders die niet gespecialiseerd in kinderof babyuitvaarten hebben de kennis en kunde in huis om je bij
het afscheid van je baby te begeleiden. Een ‘klik’, je persoonlijk
gevoel of het eerste contact is belangrijk bij het maken van je keuze.
10
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Er zijn kwaliteitskeurmerken voor uitvaartbegeleiders, zoals het
Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) en Keurmerk Persoonlijke Uitvaart,
maar zo’n keurmerk staat niet per se voor kwaliteit of betrokken
zorg.

‘Wij hadden geen uitvaartverzekering en het ziekenhuis waar onze
zoon overleed, was niet in de buurt van onze woonplaats. Om kwart
voor twaalf ’s avonds, precies vier dagen na zijn geboorte, kwamen
we thuis uit het ziekenhuis, met onze overleden zoon in onze armen.
Terwijl hij van arm tot arm ging bij de opa’s en oma’s belde ik een
paar kleine uitvaartbegeleiders die ik via internet had gevonden.
Ik ging puur op mijn gevoel af en maakte een afspraak met de
uitvaartbegeleider die echt naar mij luisterde.’ – Caro

Je bent niet verplicht de uitvaart te laten verzorgen door de
organisatie waar je een verzekering hebt afgesloten. Jij beslist
wie de uitvaart van je baby verzorgt. Informeer echter wel bij
de verzekeraar op welke vergoeding je recht hebt en hoe hoog
deze is.
Vraag de uitvaartbegeleider van jouw keuze naar de
mogelijkheden. Die kan, als je dat wilt, bij je verzekeraar
het verzoek indienen voor uitkering van de uitvaartpolis of
informeren naar het bedrag waar je recht op hebt. Soms leidt
dit bij een naturaverzekering tot een lager bedrag dan dat
de verzekeraar vergoedt, maar door de besparingen die de
individuele uitvaartbegeleider mogelijk kan realiseren, zijn de
uiteindelijke kosten van de uitvaart vaak gelijk of zelfs lager dan
bij de organisatie waar je bent verzekerd.
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‘Bij elke beslissing die we moesten nemen, vertelde de
uitvaartbegeleider welke kosten eraan verbonden waren.
Dat wilden wij graag en zij vond het normaal transparant te zijn
over de kosten. De begeleiding was een vast bedrag. De kosten
voor het kistje, de locatie en dergelijke hadden we zelf in de hand.
Uiteindelijk kostte de uitvaart van onze dochter bijna 3.000 euro
en kreeg zij precies het afscheid dat goed voelde.’ – Patrick

Wie je ook kiest, een uitvaart heeft vervolgens altijd een
persoonlijke invulling. Een uitvaartbegeleider weet wat er
kan, welke mogelijkheden er zijn en wat er moet gebeuren.
Hij gaat met jou in gesprek, luistert naar je wensen en ideeën.
Hij helpt je te kiezen, denkt mee en regelt zaken. Kies voor een
uitvaartbegeleider die bij je past, die aansluit bij jullie manier
van leven of bij wat voor jullie belangrijk is. Voor sommige
ouders is dat het budget of vooral zaken uit handen nemen en
regelen. Andere ouders willen meer zelf willen doen of hebben
juist behoefte aan begeleiding, emotionele steun en zorg. Er kan
heel veel, dus vraag en overleg.
Uitvaartbegeleiders zijn 24 uur per dag bereikbaar. Je kunt hen
bellen voor een eerste indruk, om te vragen wat ze voor jou
kunnen betekenen en eventueel wat dat kost. Als je dat lastig
vindt, kun je een vriendin of familielid vragen het eerste contact
te leggen. Bedenk dat voor uitvaartbegeleiders het contact met
nabestaanden, die soms nog nooit eerder met een uitvaart te
maken hebben gehad, hun dagelijkse werk is. Zij zijn vertrouwd
met verdriet, rouw en verlies.
Na het eerste contact volgt meestal een gesprek bij jou thuis
over de verdere invulling van de uitvaart. Trek daar de tijd
vooruit. Je zult over veel zaken moeten nadenken, maar
hoeft niet direct alles te beslissen. De exacte invulling volgt
gaandeweg. Vooraf weet je daardoor vaak nog niet precies
wat de kosten zullen zijn, omdat je stap voor stap keuzes maakt.
Het is belangrijk om iemand te kiezen die jij vertrouwt.
12
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2. Aangifte en papierwerk
Voor een begrafenis of crematie plaats kan vinden, moet je
verschillende administratieve zaken regelen.
Je moet aangifte doen bij de burgerlijke stand als je baby na
een zwangerschap van meer dan 24 weken dood is geboren
of kort na de geboorte is overleden, of je baby geboren is na
een zwangerschapsduur van korter dan 24 weken en meer dan
24 uur heeft geleefd. Als je baby levend wordt geboren, doe je
aangifte binnen drie werkdagen na de geboorte. Dit doe je in
de gemeente waar je baby is geboren. Als je baby binnen deze
termijn van drie dagen overlijdt, wordt tegelijkertijd een akte
van overlijden opgemaakt. Als je baby dood wordt geboren,
moet je in elk geval aangifte doen voordat de begrafenis of
crematie plaatsvindt. Alleen dan krijg je namelijk een verlof tot
cremeren of begraven.
Ongeacht de zwangerschapsduur mogen ouders aangifte
van hun baby doen bij de gemeente waar de baby geboren
is. Als je baby vóór een zwangerschapsduur van 24 weken
geboren is (levend of levenloos) is de Wet op de Lijkbezorging
niet van toepassing. Je hebt geen verlof tot cremeren of
begraven nodig. Je mág je baby wel begraven of cremeren.
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2.1 Overlijdensverklaring
Een arts stelt de dood van je baby vast en geeft een officiële
verklaring van overlijden af. Op dit zogenaamde A-formulier
staat of de baby levenloos is geboren, of wanneer hij is geboren
en overleden. Deze overlijdensverklaring is nodig om bij de
burgerlijke stand aangifte te doen en het verlof tot begraven
of crematie te krijgen. De arts vult daarnaast een zogenaamd
B-formulier in waarop (anoniem) de doodsoorzaak staat.
Dit formulier is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek
dat in Nederland cijfers (statistische informatie) bijhoudt,
zoals geboorte- en sterftecijfers en doodsoorzaken. Op de
gesloten enveloppe van het CBS staat ‘doodsoorzaakverklaring’,
wat verwarrend kan zijn. Soms is de doodsoorzaak immers
nog niet bekend.

2.2 Nodig voor de aangifte
Als vader of moeder kun je de geboorteaangifte van je baby
doen. Of je kunt dat laten doen door iemand anders die bij de
bevalling aanwezig was.
Aangifte van overlijden moet volgens de wet binnen zes
werkdagen na de dag van overlijden en in elk geval voordat
de uitvaart is. Deze aangifte kan de uitvaartbegeleider voor
je doen, maar mag je ook zelf doen. De gemeente heeft
hiervoor het zogenaamde A-formulier nodig, de verklaring van
overlijden, en het B-formulier, het doodsoorzakenformulier dat
de arts na overlijden heeft ingevuld. Bij de aangifte wordt een
overlijdensakte opgemaakt en geeft de gemeente toestemming,
het zogenaamde verlof, voor het begraven of cremeren van je
baby. Dat verlof heeft een begraafplaats of crematorium nodig
om je baby te begraven of cremeren.

14
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In veel gemeenten is het loket voor de geboorteaangifte
hetzelfde als voor overlijden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen
dat gelukkige ouders voor jou vrolijk het gemeentehuis verlaten.
Of dat de ambtenaar moeite heeft om de juiste woorden te
vinden. Daarom is het voor beiden vaak prettiger om een
afspraak voor de aangifte te maken. Dan is er vaak meer tijd of
een aparte ruimte en is de ambtenaar vooraf op de hoogte.

‘Ik wilde persé de geboorte van onze dochter samen met mijn man
aangeven bij de burgerlijke stand. De ambtenaar merkte nog op:
“Goh, dat zie je niet vaak, een moeder die meekomt.” Ik vertelde dat
onze dochter doodziek op de intensive care lag. Dat de ambtenaar
niet wist waar ze moest kijken, maakte mij niks uit. Ik kon al zo
weinig voor mijn dochter doen. Dit was één van de weinige dingen
die ik wél kon doen.’ – Léonie

Lees meer over de gang van zaken rondom de aangifte van
geboorte en overlijden in de brochure ‘Afscheid nemen van
je baby’.

De uitvaart van je baby
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3. De dagen tot de uitvaart
3.1 Obductie
Bij een obductie onderzoekt een arts de doodsoorzaak of
eventuele afwijking van je overleden baby. Dit onderzoek kan
belangrijk zijn voor eventuele erfelijke aspecten en eventuele
volgende zwangerschappen. De bevindingen kunnen je helpen
bij het begrijpen waarom je baby is overleden. Lees meer over
obductie en alles wat hierbij hoort in de brochure ‘Onderzoek
na het overlijden van je baby’.
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3.2 De laatste verzorging
De verzorging van je baby kun je zelf doen. Als je baby in het
ziekenhuis overlijdt, helpen de zorgverleners je met het wassen
en kleden van je baby of met het maken van foto’s of andere
tastbare herinneringen zoals gipsafdrukken van handjes en
voetjes. Je kunt je baby in iets persoonlijks wikkelen, zoals een
omslagdoek, of je trekt hem kleertjes aan. Als je dat moeilijk
vindt om te doen, helpt het ziekenhuis je.
Als je thuis bent met je baby, kan je kraamverzorgende of
uitvaartbegeleider je helpen. Je mag er natuurlijk voor kiezen
om dit met familie of iemand anders die je hier graag bij wilt
betrekken te doen. De dagen tot aan de uitvaart kun je je baby
nog vaker verzorgen, bijvoorbeeld een schone luier aan doen,
je baby omkleden of de haartjes kammen.
Als je gelovig bent, informeer dan bij jouw geestelijk
begeleider wat de gebruiken voor de verzorging zijn.

‘Nadat onze zoon was overleden, werd hij verlost van alle snoeren
waarmee hij was verbonden aan de apparatuur. Eindelijk kon ik zijn
lijfje weer voelen, zoals het hoorde. Samen met de verpleegkundige
die betrokken was bij elk moment sinds zijn opname in het
ziekenhuis hebben we onze zoon gewassen, geknuffeld, geaaid en
bewonderd.’ – Marieke

De uitvaart van je baby
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3.3 Waar blijft je overleden baby?
Als je baby voor een termijn van 24 weken is overleden en je niet
voor een eigen begrafenis of crematie kiest, dan draag je de zorg
(voor de crematie) over aan te ziekenhuis en blijft je baby daar.
Als je kiest voor een eigen uitvaart, maar je moet zelf om
medische redenen nog in het ziekenhuis blijven, kan je baby
soms bij jou in een koelwiegje op de kamer blijven. Bij sommige
ziekenhuizen brengen ze de baby ’s nachts naar het mortuarium.
Andere ziekenhuizen hebben een koelruimte waar baby’s
worden bewaard op de afdeling. De verpleegkundige brengt dan
de baby als ouders dat graag willen naar hen toe. Elk ziekenhuis
heeft hier een eigen protocol voor. Je kunt er ook voor kiezen je
baby over te (laten) brengen naar een rouwcentrum.

‘In eerste instantie was het niet mogelijk dat onze zoon nog een
nacht bij mij op de kamer in het ziekenhuis zou blijven, nadat hij
laat die middag op de NICU was overleden. Hij moest naar het
mortuarium. Dat voelde niet goed. Klopte gewoon echt niet.
De verpleegkundige heeft toen samen met mijn man een bedje
voorzien van koelelementen en zo bleef hij tussen ons in liggen.
Zo fijn dat er geluisterd werd naar ons gevoel.’ – Jeannette

Als je zelf naar huis kunt, kun je je baby - ongeacht de duur
van de zwangerschap - mee naar huis nemen tot de uitvaart.
Dat mag met je eigen auto, waarbij je je baby in je armen
houdt of je baby in een mandje of autostoeltje ligt. Doe je dat
liever niet, dan kun je ook je uitvaartbegeleider vragen om het
vervoer te regelen.
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3.4		Opbaren
Je baby dichtbij je hebben heeft vaak een positieve invloed op
het afscheid en het rouwproces. Het kan je goed doen om je
baby thuis te hebben in het kamertje of wiegje dat je voor hem
had gemaakt.
De uitvaartbegeleider of zorgverlener kan je informeren over hoe
je je baby koel kunt houden. Je kunt je baby eerst thuis opbaren
en op de dag van de uitvaart zelf meenemen naar de plek waar
de begrafenis of crematie plaatsvindt. Je kunt hem als je wilt na
een paar dagen overbrengen naar het uitvaart- of rouwcentrum,
of andersom. Je kunt er ook voor kiezen je baby direct in een
rouwkamer van een uitvaartbegeleider op te baren, als er zo’n
kamer aanwezig en beschikbaar is. Als je daarvoor kiest, kan je zo
vaak als je wilt naar je baby gaan kijken. Daar zijn wel kosten aan
verbonden, meestal zo rond de 100 euro per dag. Informeer naar
de mogelijkheden en doe wat goed voelt. De sfeer, bezoektijden
en mogelijkheden voor persoonlijke aankleding of catering van
rouwcentra verschillen. Je kunt je baby ook opbaren bij opa en
oma of andere familie, als zij dat geen bezwaar vinden. Je baby is
dan niet thuis, maar toch nabij.
Een baby mag vaak ook in het ziekenhuis blijven tot de dag van
de uitvaart. Daar kun je rouwbezoek afspreken. De kosten zijn
hier veel lager.

‘Wij wilden onze dochter zo lang mogelijk bij ons houden, ook al was
het alleen haar kleine lichaam. We namen haar mee naar huis en
legden haar in haar wiegje onder een dekentje, daaronder lagen
een paar koelelementen. Mijn vrouw vond het niet fijn te voelen dat
het lichaam van onze dochter koel was, dus hield ik haar vast als zij
de elementen verwisselde. Ondanks dat het augustus was, zetten
we het raam in haar kamertje open. ‘Is het wel koud genoeg?’
vroegen we elkaar. Zo raar als het nu klinkt, zo gewoon vonden
we het op dat moment. We zorgden voor onze dochter. Dat was
het enige wat we wilden.’ – Roger

De uitvaart van je baby
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Afscheid nemen
Opbaren geeft jou, familie, vrienden en andere (belangrijke)
mensen in je omgeving de gelegenheid om kennis te maken,
maar ook afscheid te nemen van je baby. Je kunt een moment
kiezen waarop ze welkom zijn om langs te komen, en je baby
aan hen laten zien.
Door hem thuis op te baren, kunnen broertjes en zusjes in hun
eigen omgeving en wanneer zij willen de baby zien. Zo kunnen
zij goed afscheid nemen. Ook voor hen helpt het zien van je
baby bij het besef dat hij bij dit gezin hoort. Hoe het had kunnen
zijn en hoe het nu is. Er is verdriet, maar je mag je ook trots
voelen op je baby.
Kies een plek of ruimte die goed voelt: de babyslaapkamer die je
al met zorg en liefde had ingericht, een andere kamer of wellicht
de tuin. Je kunt je baby in zijn wiegje of bedje leggen, maar ook
in een kistje of rieten mand. Zorg dat er voor andere kinderen
ruimte is om te spelen en dat je hen bij het afscheid betrekt.
Ze kunnen iets maken om bij je baby te zetten of leggen. Denk
bijvoorbeeld aan het beschilderen van het kistje of het strooien
van bloemen. Je kunt samen je baby voorlezen of liedjes zingen.
Het maken van al deze herinneringen is belangrijk om later met
een goed gevoel terug te kijken op deze periode.
Lees voor meer informatie en tips voor het maken van herinneringen, zoals foto’s of gedenkboeken, de brochure ‘Afscheid’.

‘Onze dochter was bijna drie toen onze zoon overleed. Voor haar
was een dood broertje net zo gewoon als een levend broertje.
Ze aaide zijn haartjes en gaf hem kusjes, maar haar lievelingsknuffel
wilde ze niet met hem delen.’ – Mariska

20

De uitvaart van je baby

Praktische zaken
Koeling helpt om je baby tot aan de uitvaart mooi te houden.
Daarvoor zijn er koelplaten of koelmatjes die op stroom werken.
Of je kiest voor koelelementen, een soort koude kruiken die
je regelmatig moet vervangen. Blijven zorgen voor je baby op
deze manier kan een goed gevoel geven.
Een natuurlijk alternatief is de zogenaamde watermethode.
Bij deze methode, die voornamelijk wordt toegepast bij te
vroeg geboren baby’s, leg je je baby in een doorzichtige,
plastic bak met (koud) water. De huid neemt makkelijk vocht
op. Het lichaam vult zich enigszins met water en krijgt zo een
meer natuurlijke vorm. Uiterlijke afwijkingen zijn iets minder
‘hard’ om te zien. Het water moet wel gekoeld worden. Dat kan
door de bak in de koelkast te zetten of gebruik te maken van
een koelelement, ijsblokjes of een koelplaat. Op de site van Stille
Levens kun je meer informatie vinden over de watermethode.
Een andere manier om je baby goed en toonbaar te houden
is thanatopraxie, met name geschikt bij voldragen baby’s.
Het gaat hier om een lichte balseming van je baby, waarbij het
bloed uit het lichaam wordt gehaald en vervangen door een
andere vloeistof. De behandeling kan thuis of in het ziekenhuis
plaatsvinden en duurt een paar uur. Je baby voelt niet zo koud
aan, omdat dan geen koeling nodig is. Wel krijgt je baby een
andere geur.
Bij warm weer of tegen insecten kun je de gordijnen sluiten.
Hoewel een overleden baby nauwelijks nare luchtjes afgeeft,
kun je voor een aangename geur wierook of geurkaarsen
branden, of lavendel of babydoekjes neerleggen.
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4. Kosten van de uitvaart
Een uitvaart kost tussen de 1.500 en 10.000 euro. De kosten zijn
uiteraard afhankelijk van je persoonlijke invulling en wensen.
Voor een indicatie van de verschillende kosten zijn er online
uitvaartberekenaars, bijvoorbeeld via het Nibud. Of je vraagt
een offerte bij een of meerdere uitvaartbegeleider(s) aan.
Bedenk dat een begroting nauwkeuriger is naarmate je beter
weet wat je wilt.
Als je een uitvaartverzekering hebt, krijg je bepaalde kosten
vergoed of worden diensten en goederen geleverd. De dekking
verschilt per verzekeraar en per polis. In natura betekent
een vergoeding in de vorm van diensten en goederen.
Restitutie betekent een vergoeding in geld. De termijn van de
zwangerschap of datum van overlijden is van invloed op de
vergoeding. De meeste verzekeraars dekken na een bepaalde
week in de zwangerschap (een deel van) de uitvaartkosten.
Controleer je polis of bel met je verzekeraar.
Welke kosten en tot welk maximumbedrag of welke diensten
vergoed worden, hangt af van jouw polis en bijbehorende
voorwaarden. Als je baby eerder dan de genoemde
zwangerschapsduur overlijdt, meldt dat toch bij je verzekeraar.
Sommige verzekeraars vergoeden alsnog (uit coulance) een
beperkt pakket van diensten of goederen.
Wellicht heb je je baby meteen na de geboorte aangemeld bij je
uitvaartverzekeraar voor een eigen uitvaart(kind)verzekering.
Is dat niet zo, en heb jij zelf wel een uitvaartverzekering dan is je
baby tot een bepaald moment met jou meeverzekerd. Ook dat
wisselt per verzekeraar.
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Meerlingen
Als een tweeling of meerling is overleden, kun je de
afscheidsbijeenkomst of uitvaart combineren. Zijn je baby’s
voor een termijn van 24 weken overleden en hebben ze niet
langer dan 24 uur geleefd, dan geldt de Wet op de lijkbezorging
niet. Alleen dan kun je ze samen in een graf begraven of samen
cremeren. Als je baby’s na een zwangerschap van 24 weken
zijn overleden, moet elke baby een eigen grafje of crematie.
De kosten vermeerderen hierdoor dus ook.
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5. Begraven of cremeren
Of je je baby wilt begraven of cremeren is een persoonlijke
afweging. Een uitvaartbegeleider kan vertellen welke mogelijk
heden er zijn. Bedenk dat je voor de afscheidsbijeenkomst een
andere locatie kunt kiezen dan die bij de begraafplaats of het
crematorium. Bijvoorbeeld een locatie die bij jullie persoonlijk
past: ergens buiten, op een boot, boerderij, landgoed of een
horecagelegenheid.

5.1 Begraven
Je kunt je overleden baby begraven in je eigen woonplaats,
maar het mag ook in een andere gemeente. Er zijn altijd
gemeentelijke begraafplaatsen en vaak religieuze/ kerkelijke,
en soms particuliere of natuurbegraafplaatsen. Meestal is er
een apart kindergedeelte, soms ook voor overleden baby’s
voor een termijn tot 24 weken.
De mogelijkheden, kosten, rechten en regels op begraafplaatsen
verschillen. Informeer bij (de website van) begraafplaatsen zelf
of bij je uitvaartbegeleider. Er zijn verschillende soorten graven:
• Een algemeen graf waarin meer personen worden begraven.
De eigenaar van de begraafplaats heeft daarover de
zeggenschap en bepaalt wie waar wordt begraven.
Een algemeen graf is meestal voor tien jaar en goedkoper
dan een ‘eigen’ graf.
• Een ‘eigen’ of particulier graf met grafrecht. Dit wil zeggen
dat jij, de rechthebbende, mag bepalen wie er wordt begraven.
Een eigen graf wordt meestal uitgegeven voor een periode
van tien, twintig of dertig jaar met de mogelijkheid tot
verlenging.
Begraven op eigen grond kan in uitzonderlijke gevallen mits
het bestemmingsplan dat toestaat en met toestemming van
de gemeente. Vaak zijn dit juridische en langdurige trajecten.
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Zoals eerder beschreven geldt de Wet op de lijkbezorging niet
als je baby is overleden bij een zwangerschapsduur van minder
dan 24 weken en korter dan 24 uur heeft geleefd. Dan mag je
je overleden baby bijvoorbeeld wel in je eigen tuin begraven.
Bedenk in dat geval dat je in de toekomst misschien verhuist en
toegang tot het grafje dan niet meer vanzelfsprekend is.
Hoewel meer begraafplaatsen in een natuurlijke omgeving
liggen, kun je kiezen voor een begraafplaats die als
natuurgebied beheerd wordt. Nederland telt een beperkt aantal
echte natuurbegraafplaatsen, die wellicht niet bij je huidige
woonplaats in de buurt zijn. Op de website van Stille Levens
vind je een overzicht.
Informeer naar de (milieu)regels bij de natuurbegraafplaats van
je keuze. Soms kun je zelf een plekje uitzoeken. Begraven in de
natuur mag vaak alleen met natuurlijk afbreekbare materialen.
Je mag er geen grafstenen, knuffels of fotolijstjes plaatsen.
Je mag het graf soms wel markeren met bijvoorbeeld een
boom, struik of houten boomschijf. Het graf is onderhoudsvrij,
heeft meestal eeuwigdurend grafrecht en wordt niet geruimd.

5.2 Cremeren
Je kunt het lichaam van je baby laten cremeren. Niet elke
gemeente heeft een crematorium, maar er is er meestal wel één
in de buurt van je woonplaats. Cremeren is meestal goedkoper
dan begraven. Bij de meeste crematoria kun je met je baby mee
tot het allerlaatste moment. Als je dit wilt, kun je zelf de crematie
starten. Overleg vooraf wat mogelijk is in het crematorium van
je keuze.
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Je kunt de afscheidsbijeenkomst op een andere locatie
organiseren en kiezen voor crematie zonder aanwezigen
of bijeenkomst in het crematorium (technische crematie).
Ook bieden veel crematoria de mogelijkheid om de baby te
brengen en met een kleine groep mensen (meestal maximaal
tien) aanwezig te zijn.
Als gevolg van het verbrandingsproces bij de crematie, blijft as
over als overblijfsel van je baby. Je baby is klein en het is goed
om te weten dat er daarom weinig as overblijft, soms maar een
handje vol.

‘Zes weken na de crematie mochten we zijn as ophalen. We wachtten
in de ontvangstruimte van het crematorium toen een medewerker
vroeg naar ‘de ouders van Jonas’. Ik vond het zo fijn dat een
onbekende de naam van onze zoon noemde. Hij vroeg hoe we
de as wilden meenemen. Daar hadden we niet over nagedacht.
Uiteindelijk kozen we voor een tijdelijke urn. Later hebben we haar
as overgedaan in de sokkel van een bronzen beeldje.’ – Tamara
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6. Een datum kiezen
Je hoeft zeker niet alles in één keer te beslissen of direct op de
eerste of tweede dag na het overlijden. De uitvaartbegeleider
begeleidt je in de tijd die rest tussen overlijden en de uitvaart.
Begraven of cremeren mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden en niet later dan zes werkdagen na de dag van overlijden.
Het weekend en feestdagen zijn geen formele werkdagen.
Een obductie duurt doorgaans enkele uren en beïnvloedt de
reguliere termijnen die de wet aan begraven of cremeren stelt
niet. Lees voor meer informatie over obductie de brochure
‘Onderzoek na het overlijden van je baby’.
Van de termijn voor begraven of cremeren mag worden
afgeweken om bijvoorbeeld godsdienstige redenen, als familie
uit een ver land overkomt of de moeder lichamelijk nog niet in
staat is om er op korte termijn bij te zijn. Overleg een uitstel van
begrafenis of crematie tijdig met de uitvaartbegeleider. Hij heeft
tijd nodig om een aantal zaken te regelen.
Voor uitstellen is namelijk toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar je overleden baby is. Voor het
vervroegen is toestemming van de officier van justitie nodig
en die van de burgemeester van de gemeente waar de baby is
overleden. Voor de aanvraag moet een arts een verklaring van
geen bezwaar geven. Die levert de uitvaartbegeleider of wie
aangifte doet in bij de burgerlijke stand, tegelijk met de aangifte
van overlijden. Gemeenten rekenen kosten voor het behandelen
van de aanvraag.
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7. Rondom de uitvaart
Bij het voorbereiden van de uitvaart van je baby, heb je allerlei
emotionele en praktische keuzes te maken. Wat je ook kiest,
hoe je het ook doet: dat is aan jullie.
Je kunt hem de komende dagen vasthouden en knuffelen,
hem liefde en aandacht geven, hem opnemen in je gezin.
Je kunt je baby opbaren en aan familie en vrienden laten zien.
Al deze herinneringen, ook het voorbereiden en de afscheidsbijeenkomst zelf dragen bij aan het rouwproces. Ze maken dat
je later, ondanks het verdriet en gemis, hopelijk met een goed
gevoel op het afscheid kunt terugkijken.
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7.1 De uitvaartbegeleiding
Als je een religieuze uitvaart wilt, kan een priester, pastoor,
dominee of imam de afscheidsbijeenkomst en eventuele avondwake begeleiden. Of een uitvaartbegeleider kan voorgaan in
de bijeenkomst zoals jij die wilt. Als alternatief kun je iemand
anders vragen: een vriend(in) of familielid, een humanistische
spreker, funeraire spreker of een ritueelbegeleider. Hou er
rekening mee dat ieder op zijn eigen manier en vanuit zijn
rolopvatting invulling geeft aan het begeleiden van de
afscheidsceremonie.
Stem goed af met diegene die je uitkiest of zijn woorden vanuit
jullie geest en manier van leven worden gedeeld en niet vanuit
de principes van de spreker.
Bespreek wat je wensen zijn en zoek samen met de uitvaart
begeleider van jouw keuze naar de invulling van de uitvaart
die het beste bij je past.

7.2 Soort uitvaart
Wat voor soort uitvaart wil je? Wil je een avondwake de avond
voorafgaand aan de uitvaart? Welke keuzes wil je nog meer
maken?
Bij een religieuze uitvaart is de structuur duidelijker. Begeleiders
van deze uitvaarten staan doorgaans open voor suggesties om
een deel op eigen wijze in te vullen. Als de afscheidsbijeenkomst
geleid wordt door een uitvaartbegeleider, humanist, ritueel
begeleider of een vriend of familielid, kun je de uitvaart invullen
zoals jij wilt.
Denk na over zaken als welke sfeer je wilt, hoe lang de bijeenkomst duurt en hoe de aanwezigen zitten of staan. Wil je een
meer informele sfeer? Denk er dan goed na over hoe je dat kunt
bereiken. Zo is een kring bij een kleine groep mensen intiemer
dan een theateropstelling.
De uitvaart van je baby
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7.3 Locatie
Als je kiest voor een crematie, kan de uitvaart in een afscheidsruimte van het crematorium worden gehouden. Als je voor een
begrafenis kiest, kan de uitvaart worden gehouden in de kerk of
de aula/kapel op de begraafplaats. Maar je kunt de afscheidsbijeenkomst net zo goed op een minder formele plek organiseren.
Bijvoorbeeld thuis, in een tuin, bos of café, of in een school,
een club- of buurthuis of op een plek met een speciale betekenis
voor jou/jullie. Vaak kent een uitvaartbegeleider bijzondere,
informele of historische locaties voor een afscheidsbijeenkomst.
Als die locatie particulier eigendom is, moet je voor gebruik
toestemming hebben van de eigenaar. Kies je voor een openbare
plek, houd er dan rekening mee dat er andere mensen in de
buurt kunnen zijn. Daardoor kan het afscheid niet privé zijn.
Er is altijd een kleine kans dat vreemden foto’s/filmpjes maken
en deze op sociale media plaatsen.
Andersom, bieden sommige crematoria of uitvaartcentra de
mogelijkheid om de afscheidsbijeenkomst via een livestream
bij te wonen. Dan kunnen mensen die er niet bij kunnen zijn,
omdat ze ziek of oud zijn of ver weg wonen, toch meekijken en
-luisteren via internet. Bespreek de mogelijkheden van tevoren
met je uitvaartbegeleider of de uitvaartlocatie.
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7.4 Genodigden
Er bestaan geen regels voor wie of hoeveel mensen je hoort
uit te nodigen. Volg hierin vooral je eigen gevoel. Als een baby
overlijdt, kunnen familieleden, vrienden en collega’s zich onzeker
voelen. Ze vragen zich af of hun aandacht wel gewenst is.
Sommigen denken misschien dat zij zich niet mogen opdringen
of ze weten niet hoe ze moeten reageren op het bericht dat je
baby is overleden. Laat mensen weten of en zo ja, welke speciale
verzoeken je hebt. Benadruk dat je het fijn vindt als ze op de
uitnodiging ingaan en bij het afscheid zijn, of naar je baby komen
kijken. Laat weten of je het fijn vindt dat ze contact met je
zoeken, waar je graag wel/niet over praat, welke (kleur) kleding
ze dragen naar de uitvaart en of ze wel/geen bloemen mogen
meenemen. Als er (jonge) kinderen aanwezig zijn, leg dan uit
wat er gebeurt en vertel bijvoorbeeld dat mensen verdrietig
kunnen zijn en huilen. Meer informatie hierover vind je in de
brochure ‘Kinderen ondersteunen na het verlies van je baby’.
Het kan zijn dat je niet wilt dat sommige mensen aanwezig zijn
bij de uitvaart. Je kunt kiezen voor een besloten uitvaart in
kleine kring.

‘We wilden een uitgebreide uitvaart voor ons kleine meisje. Als ze
was blijven leven hadden we dit groots gevierd. Haar korte bestaan
moest niet in kleine kring, maar met veel mensen herdacht worden.
Het was voor ons belangrijk om dit breed te delen. Dat er zo veel
mensen naar haar afscheid kwamen, steunde ons in het grote
verdriet dat wij hadden. Om het gemakkelijker te maken over
haar te kunnen praten, hadden we een paar grote foto’s neergezet.
Die foto’s toonden dat ze er echt was geweest.’ – Irinal
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7.5 Kennisgeving en rouwkaart
Je omgeving weet van je zwangerschap en verwacht
waarschijnlijk een geboortekaartje. Het bericht dat je baby is
overleden, kan als een schok komen. Met een rouwkaart maak
je bekend dat kennismaken voor jullie afscheid nemen betekent.
Een uitnodiging voor de afscheidsbijeenkomst kun je via de post
sturen, maar natuurlijk ook digitaal.
Kies of maak een ontwerp voor een kaartje om weg te geven op
de dag van het afscheid. Het is immers een belangrijke herinnering. Denk bijvoorbeeld aan een versje, een foto (van een afdruk
van een voetje of handje) of met een tekening van broertjes/
zusjes. Maak het jezelf niet te moeilijk, een eenvoudig kaartje
kan heel mooi zijn.

‘Onze dochter was geboren. Zij verdiende een geboortekaartje,
net als haar broer. We voegden een persoonlijke tekst op een
inlegvelletje bij. Zo informeerden we mensen over de ziekte van
onze dochter en haar dood.’ – Roger

Online of via je uitvaartbegeleider vind je tal van adressen
om een rouwkaart voor je baby te (laten) maken. Dat kan een
fysieke kaart zijn met een envelop waarop je zelf of met hulp
van familie of vrienden de adressen kunt schrijven. Je kunt de
adressen soms ook digitaal aanleveren. Of je kiest ervoor om
de kaart zelf digitaal te versturen. Als je een kaartje echt laat
drukken, vraag dan een drukproef ter controle en laat deze
door een paar mensen uit je omgeving controleren. Als je kiest
voor online, zorg dan ook voor een tweede paar ogen dat met
je meekijkt.
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Je kunt op de kaart aangeven wanneer je bezoek wilt ontvangen,
als je baby thuis is opgebaard. Als kinderen welkom zijn, is het
verstandig om dit speciaal op de kaart te vermelden. Sommige
ouders durven uit beleefdheid hun kinderen niet mee te nemen.
Laat weten hoe je mensen graag ontvangt, bijvoorbeeld of je
wilt dat ze een bepaalde kleur kleding dragen of een (bepaalde
kleur) bloem meenemen.
Een kaartje is persoonlijk, in kranten kun je een overlijdens
advertentie plaatsen als openbare kennisgeving van het overlijden
van je baby. Soms kiest familie ervoor om na de uitvaart, als
deze bijvoorbeeld in besloten kring was, een kennisgeving in
de krant te plaatsen en zo mensen te informeren.

7.6 Vervoer en dragen
Je kunt je baby in je eigen auto naar de afscheidsbijeenkomst
vervoeren, op een manier zoals jij wilt. Er is geen wet of
voorschrift dat je een overleden baby niet zelf mag vervoeren.
Je kunt kiezen voor speciaal rouwvervoer, van een (mini)auto tot
een fiets en in andere kleuren dan zwart. Overleg met je uitvaartbegeleider of oriënteer je online op de mogelijkheden. Op de
website van Stille Levens staan enkele mogelijkheden genoemd.
Bedenk wie de kist, mand of omhulling sluit, waar dit gebeurt
en op welk moment. Dat kun je samen met je partner doen, of
je kunt er wellicht (groot)ouders of andere kinderen bij betrekken.
Wie draagt je baby? Je kunt je baby zelf op schoot houden
tijdens de uitvaart. Als je dat niet wilt, denk dan vooraf na over
hoe je het kistje/de mand wilt neerzetten. Een klein tafeltje is
vaak passender dan een officiële draagbaar die in een crema
torium of bij een begraafplaats wordt gebruikt. Als je een mooie
foto van je baby hebt, kun je die er uitvergroot bij zetten.
Of misschien de afbeelding of het versje dat op de rouw- of
herinneringskaart staat.
De uitvaart van je baby
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7.7 Waar je baby in ligt
Er zijn allerlei mogelijkheden om je baby in te leggen of wikkelen
voor de uitvaart. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een kistje,
mandje of een wikkeldoek. Er zijn verschillende materialen zoals
fineer, hout, wilg, bamboe, riet of vilt. Misschien heb je duurzaamheidseisen aan materiaal of productie. Bij (natuur)begraven
moet het materiaal natuurlijk afbreekbaar moet zijn. Heb je een
specifiek idee? Bespreek dit met je uitvaartbegeleider. Hij of zij
kent de mogelijkheden, kan je helpen bij je keuze en aankoop.
Je kunt je online oriënteren en rechtstreeks bij een leverancier
bestellen. Op de website van Stille Levens vind je links naar
verschillende mogelijkheden.
Je kunt zelf een kist maken en/of versieren. Je kunt broertjes
of zusjes, familieleden of vrienden vragen om deze te beschilderen of er een berichtje op te schrijven. Als herinnering om te
bewaren kun je een tweede setje van de kleding of omhulling
aanschaffen, waarin je baby (opgebaard) begraven of gecremeerd wordt.

‘Het was voor haar drie broertjes niet gemakkelijk om mee te maken
dat hun kleine zusje, dat ze niet hadden leren kennen, overleden
was. Daarom was het voor hen een soort van fijn om toch iets te
kunnen doen voor haar. Met vingerverf hielpen mijn man en ik hen
om hun handafdrukjes op haar kistje te maken. Mooi om te zien
hoe kinderen met zo’n ongelooflijk verdrietige situatie toch heel
natuurlijk omgaan.’ – Tessa
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7.8 Voordrachten en muziek
Misschien wil je een eigen gedicht of tekst schrijven voor het
afscheid van je baby. Als je twijfelt of je in staat bent om dit
zelf voor te dragen, vraag dan of een grootouder, familielid
of vriend klaar wil staan om het over te nemen. Je kunt ook
anderen vragen om iets te zeggen of voor te lezen. Dat kan een
afscheidsbrief zijn, een gedicht, een sprookje of een hoofdstuk
uit een mooi kinderboek. Als meerdere mensen iets voordragen,
bepaal dan van tevoren de volgorde en de hoeveelheid tijd.

‘In de afscheidsruimte hadden we het prentenboek “Raad eens
hoeveel ik van je hou” van Sam McBratney en Anita Jeram via een
scherm geprojecteerd. Onze zoon van acht las het verhaal voor
terwijl de tekeningen voorbijkwamen. We hielden het allemaal
niet droog toen hij de laatste zin “Raad eens hoeveel ik van je hou?
Tot aan de maan en weer terug” uitsprak.’ – Lisa

De muziek voor de uitvaart kun je zelf uitkiezen. Dat kan muziek
zijn die bij jullie of bij je baby past of waar je een bepaald gevoel
bij of herinnering aan hebt. Muziek of tekst kunnen uitdrukking
geven aan het je baby of de zwangerschap en/of het verlies en
verdriet vertolken.
Muziek is een persoonlijke keuze: je kunt uit je eigen muziek
kiezen of online op zoek gaan naar suggesties voor muzieklijsten
voor kinder(uitvaart)en. Op de website van Stille Levens staat
een Spotifylijst met allerlei verschillende soorten en genres
muziek. Je kunt daarnaast kiezen voor live muziek (piano, zang,
gitaar of een koor). Wellicht ken je zelf muzikanten/zangers.
Kinderen kunnen op een muziekinstrument spelen, samen een
(wiegen)liedje zingen of speel muziek van een muziekdoosje
dat je tijdens je zwangerschap gebruikte. De muziek die je kiest,
verbindt en herinnert je later aan de uitvaart en/of je overleden
baby. De uitvaartbegeleider of de uitvaartlocatie weet hoe je de
muziek het best kunt aanleveren.
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7.9 Bloemen en kaarsen
Je kunt bij een bloemist precies aangeven wat je wel of niet wilt
aan bloemen bij het afscheid. Vraag naar de kosten of geef een
budget aan waarmee de bloemist kan werken. Houd rekening
met de grootte van kist/mand/omhuling. Bedenk of je het
prettig vindt als anderen wel/geen bloemen meenemen,
of alleen specifieke (kleuren) bloemen.
Bloemen worden meestal verstuurd naar het huisadres of op de
dag van de uitvaart naar de uitvaartlocatie. Na de uitvaart kun
je (een deel van) de bloemen altijd meenemen naar huis. Anders
worden ze bij een crematorium op de bloemenheuvel gelegd.
Dit is een openbare plek op het terrein waar de bezoekers
langskomen. In het geval van een begrafenis kun je de bloemen
bij het graf laten. Na het sluiten van het graf worden de bloemen
dan bovenop de aarde gelegd.
Rouwboeketspecialisten bieden speciale kinderarrangementen,
zoals een ster- of hartvorm, of bloemen met een knuffel. Vergeet
niet naar de kosten te informeren. Met al het verdriet wil die
vraag wel eens vergeten worden. Je kunt ook zelf of samen met
een vriendin/familielid of andere kinderen iets maken of kiezen
voor losse bloemblaadjes. In de juiste seizoenen kun je gebruik
maken van veldbloemen of bloemen uit eigen tuin. Sommige
bloemen hebben een symbolische betekenis die passen bij het
afscheid van een baby. Aan het boeket of arrangement kan een
lint met daarop een boodschap of naam. Dat kun je zelf of met
anderen beschrijven.
Bij natuurbegraafplaatsen wordt meestal gekozen voor
bloemen of takken die in de omgeving van nature voorkomen.
Soms beperken (milieu)regels de bloemenkeuze, dus informeer
vooraf.
Als je kaarsen of wierook wilt branden tijdens de afscheids
bijeenkomst, informeer dan eerst of dat mogelijk is.
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‘Het moment tussen haar geboorte tot de uitvaart hebben we in
onze voortuin in een speciaal windlicht 24 uur per dag een kaars
gebrand voor onze dochter. Het voelde of we haar zo met licht
begeleidden.’ – Anna

7.10		 Condoleance
Met een condoleanceboek weet je achteraf wie bij de uitvaart
of afscheidsbijeenkomst aanwezig waren. Je kunt bijvoorbeeld
een poëziealbum neerleggen, waarin mensen een persoonlijke
tekst kunnen schrijven. Online zijn er speciale kinder- condoleanceboeken te bestellen, kijk voor links op de website van Stille Levens.
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor losse kaartjes met een
berichtje of tekening voor je baby. Leg voor kinderen viltstiften/
kleurpotloden neer. Deze berichtjes kun je bewaren voor in het
gedachten- of herinneringendoosje. Uitvaartbegeleiders bieden
vaak een mogelijkheid voor een digitale condoleance aan.
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7.11 Bij het graf of de ovenruimte
Als je met aanwezigen naar het graf gaat, denk dan na over de
opstelling en of je daar nog iets wilt zeggen of doen. Staat het
kistje of mandje nog op het graf en wordt deze onder belangstelling in het graf gelaten? En door wie? Je kunt als laatste
afscheid zelf of samen met aanwezigen wat aarde op de kist
scheppen.
In het crematorium is het meestal mogelijk om mee naar de
ovenruimte te gaan. Als je dat wilt, vraag bij het maken van je
(locatie)keuze naar de mogelijkheden. Soms kun je de crematie
zelf starten. Bedenk van tevoren wie dat doet en wie je daarbij
wilt hebben; er is waarschijnlijk beperkt plek.

7.12		 Symbolen in de lucht
Aan het einde van de uitvaart kun je ballonnen oplaten met
een berichtje eraan. Ben je ervan bewust dat dit slecht voor het
milieu en voor vogels is. Er zijn biologisch afbreekbare wens
ballonnen te bestellen. Andere mogelijkheden zijn het loslaten
van duiven of vlinders, of bellen blazen. Informeer vooraf wat
de regels zijn op de locatie van de afscheidsbijeenkomst.
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7.13		 Foto, film en registratie
Tastbare herinneringen aan het afscheid van je baby helpen bij
de verwerking van je verdriet en verlies. Beeldmateriaal van de
uitvaart kan later heel waardevol zijn, ook voor andere kinderen
of familie. Foto’s of filmbeelden kunnen een dierbaar aandenken
zijn en je herinneren aan alle mensen die er voor jou en je baby
waren. Je kunt het je misschien niet voorstellen, maar herinneringen aan de uitvaart vervagen met de tijd.
Er zijn fotografen, gespecialiseerd in afscheidsfotografie.
Bespreek wat jij belangrijk vindt en wat je in beeld wilt hebben.
Dat kun je doen vanaf de (levenloze) geboorte. Misschien wil je
foto’s van de opbaring thuis, de avondwake en/of de uitvaart
en afscheidsbijeenkomst. Behalve een professional, kun je een
vriend of familielid vragen. Crematoria, rouwcentra of aula’s
bij begraafplaatsen bieden vaak een beeld- en/of geluidsregi
stratie van de uitvaart als dienst aan. Informeer vooraf naar
de mogelijkheden. Live-streaming is soms mogelijk.

‘Mijn broertje zou foto’s maken tijdens de uitvaart. De helft bleek
bewogen te zijn. Het raakte mij via de foto’s te zien hoe hij zich
voelde. Ik realiseerde mij des te beter dat ook hij verdriet had om
het overlijden van zijn nichtje. Ik heb het nooit erg gevonden, het
paste gewoon.’ – Léonie

Als je foto’s en/of filmbeelden laat maken, stem dit vooraf af met
je uitvaartbegeleider. Bedenk of je (of de uitvaartbegeleider)
mensen die op de uitvaart aanwezig zijn expliciet vraagt om
geen foto’s en/of geluidsopnames te maken en/of deze niet op
sociale media te delen.

De uitvaart van je baby

39

7.14		 Donaties aan een goed doel
Je kunt voorstellen dat familie en vrienden, naast of in
plaats van bloemen, een donatie geven aan een goed doel,
bijvoorbeeld aan Stille Levens. Je kunt dat op de rouwkaart
of kennisgeving of later op de bedankkaart vermelden.
Sommige ouders maken een persoonlijke website voor hun
overleden baby, soms om geld in te zamelen voor een goed
doel of om zo hun (rouw)ervaringen te delen.

7.15		 Direct na afloop
Na afloop van de uitvaart of afscheidsbijeenkomst, wil je
misschien graag terug naar de privacy van je eigen huis,
misschien met een paar mensen die dichtbij je staan. Je kunt
familie en/of vrienden vragen om na afloop samen wat te eten
en drinken, thuis of ergens anders. Doe waar jij je prettig bij
voelt. Je kunt een familielid of vriend vragen om het grootste
deel van de praktische afspraken te maken, het eten en drinken
te regelen en te begeleiden. Misschien wil je beschuit met
muisjes serveren omdat je ook gevoelens van trots wilt uitdrukken.
Of je vraagt aanwezigen hun gedachten en gevoelens over je
baby en de uitvaart op te schrijven als herinnering voor later.

‘Na de crematie hebben we alle bloemen mee naar huis genomen en
in de box gelegd. Het zag er gek uit, maar het gaf ook troost. De box
was niet leeg, maar gevuld met liefde voor onze dochter.’ – Sammy
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8. Na de uitvaart:
		 herdenken en herinneren
De uitvaart is een belangrijk moment in het afscheid nemen
van je baby. Ook daarna zijn er nog keuzes te maken die de
herinneringen aan je baby levend zullen houden.

8.1 Bedankkaart
Na de uitvaart kun je de mensen die aanwezig waren nog
een (digitale) bedankkaart sturen als aandenken aan je baby.
Je kunt die kaart (laten) ontwerpen in de lijn van de rouwkaart,
of je kunt kiezen voor een symbool dat betekenis voor je heeft.
Je kunt de muziek van de uitvaart erbij vermelden of een
eventuele (online) herinneringspagina.

8.2 Gedachten- of herinneringsdoos
Je kunt in een speciale doos of mandje dat je al hebt of
hiervoor koopt herinneringen aan je overleden baby bewaren.
Zoals het eventuele geboortekaartje, medische correspondentie,
de rouwkaart, foto’s en een hand-/vinger-/voetafdruk, het
navelklemmetje of een haarlok. Denk aan de kaartjes die je
in deze periode van mensen ontvangt, of die tijdens de uitvaart
geschreven zijn. De teksten van de lezingen of je eigen
afscheidsbrief hebben daar een mooie plek. Je kunt zo’n doosje
samen met broertjes/zusjes maken en vullen met tekeningen,
knuffels of berichtjes voor je baby. Er zijn ook stichtingen die
gratis herinneringsdozen aan ziekenhuizen verstrekken.
Kijk op de site van Stille Levens voor extra informatie.
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8.3 Fotoboek of blog
Als je foto’s hebt gemaakt of laten maken van je baby, dan is
een fotoboek een idee. Dat kan prettig zijn in het eerste contact
met anderen die niet bij de uitvaart of op de hoogte waren.
Afscheidsfotografen bieden zo’n boek vaak aan bij hun fotografie.
Je kunt zelf online een fotoalbum maken. Er zijn uitvaartbege
leiders die een online herdenkpagina aanbieden. Soms kun
je daar een afscheidsbrief of de tekst van een lezing aan
toevoegen en er later een boek van laten maken.
Je kunt een blog of een website beginnen. Dat kan als herinnering aan je baby, om geld op te halen voor een goed doel of
misschien wil je je ervaringen en eigen verhaal met anderen
delen. Dat kan openbaar of via besloten fora voor lotgenoten.

8.4 Een voorwerp als herinnering
Je kunt iets bestaands kiezen of iets laten maken als herinnering
of troost aan je overleden baby. Denk bijvoorbeeld aan een
kleedje of sjaal. Je kunt kiezen voor een kunstwerk of object.
Voor iets kleins dat je dagelijks bij je draagt tot een deken of
een poef. Of denk aan het maken van een altaar of herinneringshoekje in huis. Je kunt als herinnering een tweede set
van de kleding of het mandje kopen waarin je baby (eventueel
opgebaard of) begraven of gecremeerd is. Doe waar je je goed
bij voelt, wat troost geeft en/of wat je herinnert aan je overleden
baby.
Je kunt een sieraad aanschaffen, dat je doet herinneren aan
je baby. Daar kun je iets tastbaars (haar of as) of symbolisch
(naam/engel/vlinder/ster) in verwerken. Wellicht is een tatoeage
iets voor jou. Sommige tatoeëerders doen dat met gebruik van
(wat) as van je baby. Wees je bewust van gezondheidsrisico’s,
omdat crematie-as niet steriel is. Mocht je een tatoeage
overwegen, laat je dan goed voorlichten.
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8.5 Een grafsteen
Als je je baby begraaft, kun je kiezen voor een grafsteen of
grafmonument. Er zijn veel bedrijven die deze speciaal
ontwerpen voor baby’s en jonge kinderen. Maar je mag ook
samen met familie/vrienden iets ontwerpen of maken.
Begraafplaatsen hebben vaak regels voor de grootte, het
ontwerp van de grafversiering of de plek van het monument
of de steen. Voor kinder- en/of babyveldjes is dat soms weer
anders dan de reguliere graven. Informeer bij de begraafplaats
of de gemeente wat er mogelijk is.
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8.6 Bestemming van de as
Na de crematie ontvang je een brief van het crematorium over
de verschillende mogelijkheden voor de bestemming van de as:
• Je kunt het crematorium de as laten begraven of verstrooien
en ervoor kiezen om daar wel of niet bij te zijn. Dit gebeurt
op een speciaal uitstrooiveld van het crematorium en tegen
betaling van leges (geld). De mogelijkheden voor een gedenkplaatje verschillen per locatie, net als de kosten.
• Je kunt de as zelf verstrooien of begraven op een plaats
die is speciaal voor jou, zoals je eigen tuin. Denk aan de
mogelijkheid dat je ooit verhuist. Als je de as op andermans
terrein wilt verspreiden, moet je toestemming vragen aan de
eigenaar van de grond. In geval van gemeentegrond, hebben
gemeenten voor deze incidentele as-verstrooiingen meestal
uitzonderingen zoals openbare wegen of pleinen, of in de
buurt van drinkwatervoorzieningen. Die staan in de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente. Kies voor een plek
waarvan het aannemelijk is dat die toegankelijk voor je blijft.
• Je kunt de as door het crematorium laten begraven op een
begraafplaats, of plaatsen in een columbarium (urnenmuur/
urn in wand), open of afgedekt met een plaatje. Informeer
naar de mogelijkheden van de locatie, evenals de periode
en eventuele verlenging ervan.
• Je kunt as (laten) verstrooien vanuit de lucht en/of boven
water.
• Je kunt de as thuis bewaren in een sierurn of de as laten
verwerken in een (glas)object, sieraad of bijvoorbeeld een
fotolijstje.
• De as kan gebruikt worden als voeding voor een herinneringsboom of struik.
• Je kunt de as meenemen naar het buitenland. Voor het
vervoer zijn geen wettelijke documenten vereist. Het is
wel verstandig om een verklaring van overlijden en van
de crematie mee te nemen.
Kijk voor uiteenlopende mogelijkheden tot as-bestemming
op de site van Stille Levens.
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8.7 Lotgenotencontact
Misschien vind je het prettig om na alles wat je hebt meegemaakt contact te hebben met andere ouders die ook een
overleden baby hebben. Er zijn organisaties die bijeenkomsten
organiseren voor persoonlijk contact, steun en het delen van
ervaringen. Soms zijn zulke bijeenkomsten alleen voor ouders,
maar soms ook voor andere mensen in de omgeving zoals
broertjes of zusjes en grootouders.
Ook online zijn er verschillende mogelijkheden om in contact
te komen met elkaar. Kijk voor een overzicht van vormen van
lotgenotencontact op de site van Stille Levens.

8.8 Een gedenkplaats
Er zijn diverse algemene monumenten voor doodgeboren
kinderen in Nederland. Vaak zijn deze monumenten, deze
gedenkplekken voor de allerkleinsten, er gekomen op initiatief
van ouders, nadat hun baby al vroeg in de zwangerschap
overleden is. Je kunt er bloemen of een knuffel neerleggen,
even stilstaan bij je overleden baby. Soms is er een jaarlijkse
herdenking of bloemlegging. Gemeentelijke begraafplaatsen
hebben voor deze baby’s steeds vaker een speciale herdenkingsplek. Op de website van Stille Levens kun je een overzicht
van gedenkplekken allerkleinsten in Nederland vinden.
Je kunt zelf een gedenkteken of gedenkplaats maken. Zoals een
altaartje thuis of een plek in je tuin. Als je ergens anders een
gedenkteken wilt plaatsen, moet je toestemming hebben van de
eigenaar van de grond. Staatsbosbeheer biedt de mogelijkheid
om in overleg een herinneringsbankje of picknicktafel met/
zonder herdenkingsplaat in de natuur te plaatsen. Of een
boom in een van de herinneringsbossen. In het Bentwoud,
bij Zoetermeer ligt het Nationaal Kinderbomenbos.
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8.9 Een herdenkingsdag
De tweede zondag in december is Wereldlichtjesdag. Op die
dag steken mensen wereldwijd om 19.00 uur lokale tijd een
kaarsje aan ter herdenking van overleden kinderen. In sommige
gemeenten wordt dat in een gezamenlijke en openbare
ceremonie gedaan; vaak op een begraafplaats. Gemeentelijke
begraafplaatsen met een monument voor overleden of
levenloos geboren kinderen organiseren soms een jaarlijkse
herdenking of bloemlegging.
Wereldwijd hanteren kerken een kalender die net anders is
dan de gewone jaarkalender. Het kerkelijk jaar begint namelijk
in december, een paar weken voor kerst. November is daarom
voor kerken de maand waarin wordt teruggeblikt. En daarbij
hoort ook het herdenken van de mensen die het afgelopen
jaar zijn overleden. Voor rooms-katholieken is dit met Allerzielen
op 2 november, voor protestanten op Eeuwigheidszondag
(de laatste zondag van het kerkelijk jaar).
Elk jaar is van 9 tot 15 oktober de International Baby Loss
Awareness Week, met als afsluiting Baby Loss Awareness Day
op 15 oktober.
Daarnaast kun je een eigen herdenkingsdag kiezen om je
overleden baby te herdenken. Op die dag kun je eventueel
met broertjes/zusjes of anderen bij (leven en overlijden) bij
je baby stilstaan.
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Stille Levens
Stille Levens biedt informatie en steun aan ouders,
andere betrokkenen en zorgverleners bij het overlijden
van een baby rond de geboorte.
Wij zijn onafhankelijk en neutraal. Ook stimuleren we
onderzoek rond babysterfte en de impact daarvan.
Stille Levens geloof in de kracht van ouders. Kracht om
de ingrijpende gevolgen van het overlijden van hun
baby te verweven in hun leven. Wij helpen ouders bij
het ontwikkelen van deze kracht, die hen helpt bij het
herstelproces. Dat doen we door informatie te delen,
steun te geven en door aandacht te geven aan alles
wat met babysterfte te maken heeft.
Stille Levens is een stichting die uitsluitend werkt
met vrijwilligers. We hebben geen betaalde functies.
Onze bestuursleden zijn ervaringsdeskundige ouders en
zorgverleners uit de geboortezorg. Met onze gezamenlijke
kennis en kunde zijn we in staat de meest uitgebreide
informatie te geven.
Meer informatie over Stille Levens: www.stillelevens.nl
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Disclaimer
Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in de brochure met uiterste
zorg is samengesteld en Stille Levens® deze informatie
steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk
tracht te houden, kunnen aan deze informatie geen
rechten worden ontleend. Stille Levens® aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en
tekortkomingen in de brochure. Wijzigingen en correcties
zijn voorbehouden. Kom je een fout tegen of heb je
vragen, dan kun je per e-mail contact opnemen via
info@stillelevens.nl

Intellectuele eigendomsrechten
Stille Levens® bezit alle intellectuele eigendomsrechten
op de teksten, vormgeving en illustraties. Gebruik van
de informatie van deze brochure is alleen toegestaan
na goedkeuring van Stille Levens®. Het is uitdrukkelijk
niet toegestaan auteursrechtelijke informatie uit deze
brochure voor commerciële doeleinden openbaar
te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Stille Levens®.

Informatie van derden
Stille Levens® is niet verantwoordelijk voor de inhoud
en/of juistheid van de in deze brochure door derden
geplaatsten teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
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Aantekeningen
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