
 
 INFORMATIE OVER VERZORGING  
Laatste zorg na het overlijden van uw kind  
 
U leest deze informatie waarschijnlijk omdat uw kind is overleden. Deze folder is bedoeld om informatie te geven 
over de laatste zorg voor kinderen. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u deze vanzelfsprekend altijd stellen 
aan de arts, verpleegkundige of medewerker van het mortuarium 
In de onderstaande informatie, wordt kort uiteengezet wat de laatste zorg inhoudt, wat er bij de verzorging gebeurt 
en hoe u zelf mee kunt helpen als u dat wilt.  
 
Lichaamsverzorging  
Na overlijden wordt uw kind door de verpleegkundige, eventueel samen met u, gewassen en verzorgd. Hierna wordt 
uw kind gekleed en wordt het mortuarium gebeld om uw kind over te laten brengen.  
Medewerkers van het mortuarium nemen, na controle van de juiste formulieren, uw kind mee naar het mortuarium.  
In het mortuarium krijgt uw kind de laatste zorg voor zover dit nog niet op de afdeling is uitgevoerd. Indien aanwezig, 
worden eventuele infuusnaalden, etc. verwijderd en wondjes gesloten. 
Aanvullend kunnen er voorzorgsmaatregelen om vochtverlies dat na het overlijden kan optreden, te voorkomen. 
Om de natuurlijke processen na het overlijden te remmen of te stoppen, wordt het lichaam vervolgens gekoeld.  
 
Wilt u mee naar het mortuarium en/of aanwezig zijn als er nog laatste zorg moet worden verleend?  
U mag vanzelfsprekend mee als uw kind wordt overgebracht naar het mortuarium, en ook helpen of aanwezig zijn bij 
de laatste zorg, voor zover die nog gegeven moet worden in het mortuarium.  
 
Rituele wassingen  
In het mortuarium is een ruimte beschikbaar voor rituele wassingen. Afhankelijk van uw religieuze achtergrond kan in 
overleg met de mortuariummedewerkers een bepaald ritueel worden uitgevoerd. Er is een wasruimte voor de Imam 
aanwezig.  
 
Camouflage behandeling en complexe zorg  
Na het overlijden krijgt de huid een andere kleur. Ook kunnen bepaalde oppervlakkige wondjes sneller verkleuren. 
Deze plekjes kunnen de mortuariummedewerkers met natuurlijk uitziende make-up vrijwel onzichtbaar herstellen. 
Ook complexe zorg na bijvoorbeeld een ernstig trauma of grote operatie kunnen door de kundige medewerkers met 
alle voorzichtigheid worden verzorgd.  
 
Rouwbezoek, opbaren  
Indien gewenst kan uw kind worden opgebaard in de opbaarkamer van het mortuarium. Ouders, familie en 
nabestaanden zijn welkom om afscheid te komen nemen voordat uw kind voor de uitvaart wordt opgehaald. Het 
mortuarium beschikt over een zitruimte, een staruimte met enkele stoelen op de gang voor gescheiden bezoek, een 
speelhoekje voor kleine kinderen en sanitaire voorzieningen en is ook voor rolstoelen toegankelijk.  
 
Crematie via Erasmus MC  
Als u in het Erasmus MC bevallen bent na een zwangerschap van minder dan 24 weken, kunt u, indien gewenst, de 
crematie van de foetus via het Erasmus MC kosteloos laten uitvoeren.  
Als u zelf geen omslagdoekje hebt uitgezocht op de afdeling, krijgt uw kindje in het mortuarium een omslagdoekje 
met (afhankelijk van de grootte) een babymutsje en luiertje.  
De foetus wordt pas na minimaal 5 dagen na overlijden in een (mini)kistje aan het crematorium aangeboden voor 
crematie. In deze 5 dagen kunt u terug komen op uw beslissing en toch zelf voor de crematie of begrafenis zorg 
dragen. Uiteraard dient u de mortuariummedewerkers hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen via 010-
7033484. 
Het crematorium verstrooit na de crematie de as op het speciaal hiervoor gereserveerde strooiveldje bij het 
crematorium. De verpleegafdeling en het mortuarium hebben hiervoor speciale informatiefoldertjes beschikbaar 
gesteld. 
Belangrijk om te weten is, dat u na de crematie, waarbij u niet aanwezig kunt zijn, u ook niet zelf kunt beschikken 
over de as. Indien dit wel wenselijk is, dient u zelf voor de crematie zorg te dragen. 
Als u bericht wilt van de datum van crematie en de asverstrooiing, kunt u dat, tezamen met uw adresgegevens, 
aangeven op de verklaring van bevalling die door de arts op de afdeling wordt ingevuld. U krijgt dan na de crematie 
rechtstreeks bericht van het crematorium.  
Voor meer informatie en de openingstijden van crematorium “Hofwijk” te Rotterdam verwijzen wij u naar hun 
internetsite https://www.rotterdam.nl/locaties/begraafplaats-crematorium-hofwijk/ of telefoonnummer: 010-4898570 
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Vragen  
De laatste zorg aan overleden kinderen vereist kennis, ervaring, deskundigheid en vooral respect voor zowel het 
kind als de ouders en andere nabestaanden.  
Als u nog vragen of wensen heeft, kunt u deze bespreken met de arts, verpleegkundige van de afdeling waar uw 
kind is verpleegd, of met de medewerkers van het mortuarium. Ook aan bijzondere wensen komen de 
mortuariummedewerkers u in overleg tegemoet. Zij zijn u graag van dienst en zullen uw wensen zo goed mogelijk uit 
voeren.  
 
Contactgegevens mortuarium  
Het mortuarium is 24/7 telefonisch bereikbaar. U wordt vriendelijk verzocht om voorafgaand aan een bezoek altijd 
eerst telefonisch een afspraak te maken. Het mortuarium is telefonisch bereikbaar op 010 – 7033484. Het 
mortuarium bevindt  op parkeerlaag 0 van de bezoekersparkeergarage aan de Westzeedijk.  
 
Looproute vanuit Sophia via het ziekenhuis  

• Loop vanaf het Sophia via de passage naar de hoofdingang van het Erasmus MC. 
• Neem aan de zijde van de parkeergarage (t.h.v. de receptie) de trap naar beneden en loop de 

parkeergarage in 
• Houd vervolgens rechts aan en volg de bordjes ingang mortuarium (nabestaanden) 

. 
 
Loop/autoroute vanuit parkeergarage  
• In de parkeergarage Westzeedijk gaat u naar parkeerlaag “niveau 0”.  
• Ga onderaan links af en volg de bordjes mortuarium  
 


