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Fotografie
Na het overlijden van uw kind
Ervaringen hebben ons geleerd dat het nuttig kan zijn foto’s van uw overleden baby te (laten)
maken. Uw overleden of doodgeboren baby is een mens die echt bestaan heeft. Het hebben van
foto’s van uw baby kan een kostbare herinnering worden. Verschillende ouders vertelden ons hoe
fijn ze het vonden over foto’s te beschikken. Anderen vertelden ons hoe jammer het was, zich
geen beeld meer te kunnen vormen van hun baby, niets tastbaars meer te hebben. Het is goed
wanneer u het personeel of een vertrouwd iemand vraagt foto’s te maken. Het kan ook best
gebeuren dat de arts of verpleegkundige u dit zelf vraagt, omdat ze weten hoe belangrijk veel
ouders het vinden een tastbare herinnering aan hun baby te hebben. Als u foto’s hebt van de
korte periode waarin uw baby leefde, vraag dan ook om foto’s te maken na het overlijden. Laat
ook foto’s maken als uw baby doodgeboren is of aangeboren afwijkingen heeft. Zo kunt u later
steeds weer even kijken als u met de vraag rondloopt hoe uw baby er werkelijk uitzag.
Denk er rustig over na of u foto’s wilt, deze zijn zo gemaakt en de periode waarin dat kan is maar
kort. Misschien staat de gedachte van foto’s u op dit moment niet aan, maar dat kan in de
toekomst veranderen. Meestal worden er foto’s gemaakt en krijgt u een Cd-rom mee. De
verpleegkundige zal u vragen voor toestemming om een professionele fotograaf in te schakelen.
Make a memory
De stichting `Make a memory` wil troost bieden
aan ouders door middel van het aanbieden van
professionele foto`s, zodat ouders in een later
stadium een mooie herinnering hebben aan hun
kind. Voor ouders zijn er geen kosten aan
verbonden. De foto`s kunnen worden gemaakt
zowel voor, tijdens als na het overlijden. U bent
binnen een paar dagen al in het bezit van de foto reportage. De laatste jaren wordt ook steeds
vaker gebruik gemaakt van een videocamera om een stukje herinnering te maken van uw kindje.
Ook een dagboekje kan van belang zijn bij het verwerken van uw verdriet. Vraag de
verpleegkundige die uw kindje heeft verzorgd om tastbare herinneringen te maken: behalve
foto’s ook het naamkaartje aan de couveuse of het bed, identificatiebandje, de navelklem, een
hand- en of voetafdrukje, een lokje haar en de PKU/CHT -enveloppe.
Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van
zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken
(zwangerschap) tot en met zeventien jaar.
Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij de verpleging of op de website van stichting ‘Make a
memory’: www.makeamemory.nl.
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Herdenkingsbijeenkomsten
Na het overlijden van uw kind
Twee keer per jaar wordt er herdenkingsdienst georganiseerd door het MUMC+. De herdenking
vindt plaats in het ziekenhuis. Wij sturen u een uitnodiging met een antwoordkaart waarop u
kunt aangeven of u wel of niet wilt deelnemen.
De herdenkingsbijeenkomst wordt georganiseerd door medewerkers van de kinderafdeling, de
kinder intensive care, de afdeling neonatologie, de afdeling verloskunde en de disciplines die hier
bij de zorg voor kinderen zijn betrokken (artsen, verpleegkundigen, pedagogisch team, medisch
maatschappelijk werk, psychologie, Ronald McDonald huis, Dienst Geestelijke verzorging).
De herdenking is een moment om samen met de ouders, familie en vrienden van de overleden
kinderen en medewerkers van het ziekenhuis erbij stil te staan, dat kinderen ondanks goede zorg
niet konden blijven leven. Het is een aanbod van de betrokken medewerkers aan de ouders,
familie, vrienden van deze kinderen.
De herdenkingsbijeenkomst heeft een algemeen karakter. Ze is dus niet georganiseerd vanuit of
voor een bepaald geloof. Ze staat open voor alle ouders, familie en vrienden van een kind - gelovig
of niet. De herdenking duurt ongeveer een uur.
Contact
Wilt u meer weten over deze herdenkingsbijeenkomst? Kijk dan op onze website:
http://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/uw-welzijn/dienst-geestelijkeverzorging/herdenkingsbijeenkomst
U kunt ook contact op met de verpleging of de dienst geestelijke verzorging:
Dienst Geestelijke Verzorging

043-3875338

Afdeling Neonatologie:
 Telefoonnummer Intensive Care:
 Telefoonnummer High Care unit:
 Telefoonnummer Medium Care:

043-3874205
043-3876205
043-3874209
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