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Watermethode een nieuwe manier van opbaren 
 

De Afscheidsbox in combinatie met de Watermethode. 
  
 
De Watermethode is een vrij nieuwe manier om met een vroeggeboorte om te gaan, toch is het logisch maar bovenal heel 
natuurlijk. Wanneer een kindje in de buik is overleden of veel te vroeg wordt geboren is de huid heel kwetsbaar. De conditie gaat 
sneller achteruit, maar het kindje kan ook donker van kleur zijn wat zeer confronterend kan zijn. 
  
Toen arts Ilona Tiemens (voormalig verloskundige) zelf haar kindje met 15 weken zwangerschap verloor was het voor haar 
vanzelfsprekend om het in water te leggen na de bevalling. Na een nacht in de koeling was haar kindje prachtig roze om te zien.  
 
Daarom wordt er tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van de Watermethode. Het kindje wordt direct na de geboorte 
weer in (koud) water gelegd. Het kindje bevond zich in de baarmoeder immers ook in (vrucht)water. 
 
De voordelen zijn: 
De baby neemt de natuurlijke houding aan, de foetushouding. 
De huid wordt lichter, ook als het kindje al donker verkleurd was bij de geboorte. 
Er treedt geen vervorming op. 
Je kunt hele mooie foto’s maken van het kindje in het water. 
Het kindje laten zien aan vrienden en familie is makkelijker omdat het er mooi uitziet, zo kun je echt samen afscheid nemen. 
Je kunt het kindje aanraken zonder het te beschadigen. 
 
Amelius heeft in samenwerking met de bedenkers van de Watermethode een mooie combinatie gemaakt, waarbij eerst de 
watermethode toegepast kan worden en later voor de uitvaart de box kan worden gebruikt. 
 
De Watermethode box bestaat uit: 
Het handgeschepte mandje, een plastic bakje, een wade, een poppetje en een bijpassend kaarsje. 
 
En de Afscheids box heeft een zachte matras, dekentje, bijpassend poppetje en een kaarsje.  
Er kan, voor de watermethode, een los plastic bakje bijbesteld worden. 
 
De box is er in 2 maten, te weten: 
Small:  deze heeft een binnenmaat van 30 x 16,5 cm en is geschikt voor kindjes tot ongeveer 23 weken. Het plastic bakje dat hier 
bij hoort is geschikt voor kindjes tot ongeveer 20 weken. 
 
Large: deze heeft een binnenmaat van 37 x 20,5 cm is geschikt voor kindjes tot ongeveer 26 weken. 
Het plastic bakje dat hier bij hoort is geschikt voor kindjes tot ongeveer 23 weken. 


