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De dood van een kind wordt in de westerse geïndustria-

liseerde maatschappij voor de nabestaanden als zeer ingrij-

pend gezien.1 Het maken van foto’s van doodgeboren of 

kort na hun geboorte overleden kinderen wordt in de litera-

tuur algemeen beschouwd als heilzaam voor de ouders.2 3 

 In dit artikel gaan wij in op de overwegingen om in de 

medische setting aandacht te schenken aan de mogelijk-

heid om foto’s te maken van overleden kinderen. Daarbij 

moet men bedenken dat de wensen en behoeften van ouders 

direct na het overlijden kunnen afwijken van die op langere 

termijn.

functies van foto’s van overleden 
pasgeborenen

Er worden 4 functies beschreven die foto’s van overleden 

kinderen kunnen hebben voor de ouders;4 hiervan zijn er 3 

specifiek van toepassing op neonataal verlies (de 4e gaat 

over foto’s van later overleden kinderen: die kunnen helpen 

om het leven van die kinderen te reconstrueren).

 Ten eerste kunnen de foto’s dienen als concreet bewijs 

dat het kind bestaan heeft. Ten tweede kunnen ze helpen bij 

het construeren van herinneringen aan de baby. Tot slot 

kunnen de foto’s voor de ouders nuttig zijn voor de erken-

ning van hun status als ouders, vooral ook wanneer hun 

enige kind is overleden. Overigens is niet iedereen geneigd 

om een zo beeldende confrontatie met de realiteit aan te 

gaan; er zijn immers grote verschillen in de verwerkings-

processen.5

 Bij een onderzoek onder vrouwen die een kind met aan-

geboren afwijkingen hadden verloren, bleek dat zij meer 

leden onder hun verdriet als zij geen tastbare herinnering 

in de vorm van een foto hadden.6 Wel zijn er religieuze en 

culturele verschillen in het omgaan met dood en rouw die 

op dit leed van invloed kunnen zijn.7

achtergrond

In Nederland werden in 2004 191.000 kinderen geboren.8 

Van hen werden er bijna 1800 dood geboren na een zwan-

gerschapsduur van meer dan 24 weken. Ook vóór de 24e 

zwangerschapsweek werden enkele honderden kinderen 

geboren die nog niet levensvatbaar waren. In de eerste levens-

week overleden nog eens ruim 600 kinderen.8 

 Het sterven van een kind vlak na de geboorte is, zoals 

gezegd, zeer ingrijpend voor de ouders en de andere gezins-

leden.9-12 In ziekenhuizen wordt dan ook steeds vaker 

erkend dat de instelling een rol dient te spelen in het facili-

teren van het rouwproces na het overlijden van een pasge-

borene.9 13 14 Een frequent toegepast middel daarbij is het 

maken van foto’s van de overleden baby.15 In het gebruike-

lijke gesprek na een aantal weken kan de kinderarts de foto’s 

ter sprake brengen. Bij een rouwproces waarbij de ouders 

meer steun of hulp nodig hebben wordt de afdeling Kli-

nische Psychologie of Maatschappelijk Werk ingeschakeld. 
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In sommige Nederlandse ziekenhuizen zijn hiervoor proto-

collen opgesteld. Internationaal zien wij sinds enige tijd de 

tendens dat gespecialiseerde afdelingen daarmee worden 

belast.3 16

 Het is van belang om de overwegingen te kennen voor 

het fotograferen van overleden baby’s, gezien de kwetsbaar-

heid van de nabestaanden en het feit dat directe behoef-

ten en wensen wellicht afwijken van die op langere ter-

mijn.17

afbeeldingen in de praktijk

Het maken van afbeeldingen van overleden kinderen is een 

oud gebruik.1 Reeds in de 16e en 17e eeuw werden zij gepor-

tretteerd op bijvoorbeeld schilderijen. Het maken van foto’s 

kwam in de 20e eeuw in gebruik. Foto’s van overleden 

baby’s werden voor het eerst in 1919 door Van der Zee in zijn 

boek The Harlem book of the dead getoond.18 Hij legde aange-

klede baby’s in min of meer natuurlijke houding op kussens 

en dekens, in de armen van de ouders of in een kistje, om-

ringd door bijbelse scènes. Hij voegde bijbelteksten toe aan 

zijn foto’s ‘om de griezeligheid van de afbeelding weg 

te nemen’. Op zeventiende- en achttiende-eeuwse familie-

portretten staan vaak ook overleden kinderen afgebeeld; zij 

blijven daardoor bij de familiegeschiedenis horen (figuur 1). 

Deze foto’s en portretten werden, naar mag worden aan-

genomen, gemaakt op initiatief en met goedkeuring van de 

ouders.

 De huidige gang van zaken wijkt daarvan enigszins af. 

Het aanbieden van het maken van foto’s is een goed gebruik 

op afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde; veelal 

worden ze gemaakt door een verpleegkundige of arts. Maar 

dit aanbod zou een vast onderdeel moeten vormen van de 

standaardrouwprocedure. Ook kan daarbij passen om met 

een eenvoudig stempelkussen voet- en handpalmafdrukken 

te maken.

 Er zijn ziekenhuizen waar het beleid is dat ieder dood-

geboren kind of iedere geaborteerde foetus en elk kind dat 

kort na de geboorte overlijdt wordt gefotografeerd.1 Het 

maken van foto’s kan, afhankelijk van de situatie, mogelijk 

al besproken worden vóór de geboorte van een intra-uterien 

overleden kind en soms zelfs voordat de baby overlijdt na 

de geboorte. Normaliter legt een verloskundige of verpleeg-

kundige aan de ouders voor dat het kind gefotografeerd kan 

worden. In de praktijk blijkt dat de ouders of andere leden 

van de familie soms ook gefotografeerd willen worden met 

het overleden kind (figuur 2). Dit wordt aangemoedigd. In 

dat geval kan een ‘gezinsportret’ worden gemaakt, waarbij 

de baby een plaats krijgt binnen het gezin.

 Studiofoto’s. Het verdient aanbeveling het kind op een 

later tijdstip ook te fotograferen in een studio. Minder tijds-

druk en afleiding stellen de fotograaf dan in staat om de vol-

le aandacht aan de foto te wijden. Er kan gebruikgemaakt 

worden van een soft-focuslens, in het bijzonder als de baby 

verkleurd of misvormd is. De achtergrond speelt ook een 

belangrijke rol in de compositie van de foto: bij voorkeur 

figuur 1. Familiegroep uit Enkhuizen, 1638, anoniem. De kindersterfte in de 17e eeuw was groot. Vermoedelijk gaat het om het gezin 

van Jan Gerritsz. Pan en hun twee levende kinderen; er lijken 3 drielingen te zijn geweest van wie een aantal bij de geboorte gestorven is 

(dichte ogen) en van wie er 3 wat langer hebben geleefd (ter beschikking gesteld door de stichting Verzameling Semeijns de Vries van 

Doesburgh).
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gebruikt men geen witte achtergrond, omdat die een te 

klinische indruk geeft. Door het kind op een zachtgekleur-

de deken te leggen wordt de suggestie gewekt dat hij of 

zij slaapt. De deken wordt losjes om de baby gedrapeerd, 

een strak omwikkelde deken geeft immers associaties met 

mummies. Zwart-witfoto’s kunnen worden overwogen als 

de baby vlekkerig of verkleurd is. Retouchering moet zoveel 

mogelijk worden vermeden, om een zo getrouw mogelijk 

beeld te geven van het kind. 

 Het is te overwegen de baby ook ongekleed en in detail te 

fotograferen. Dergelijke foto’s kunnen vragen en twijfels 

over misvormingen van het kind bij de ouders wegnemen. 

In geval van aangeboren afwijkingen is het raadzaam om 

speciaal ook de niet-afwijkende lichaamsdelen te fotogra-

feren.

 Hoewel het schokkend kan zijn dergelijke foto’s van het 

eigen kind te zien, blijkt in de praktijk dat ouders zeer wel in 

staat zijn te kiezen of zij deze foto’s willen zien en bewaren. 

De beelden kunnen remmend werken op het fantaseren 

over de vermeende ernst van de afwijkingen die ouders zich 

herinneren van het korte contact na de geboorte. 

 Ook kunnen studiofoto’s goed gebruikt worden ter iden-

tificatie door een klinisch-genetisch centrum, speciaal als 

obductie of verder onderzoek niet mogelijk is.

 Na afloop worden, indien gewenst, afdrukken gemaakt 

voor de ouders en de negatieven of bestanden worden ge-

archiveerd op de afdeling Medische Fotografie of gaan naar 

de afdeling Verloskunde of Kindergeneeskunde om daar 

bewaard te worden. Indien geen ziekenhuisfotograaf aan-

wezig is, kan de verloskundige of de kinderarts foto’s maken.

 Specifieke aard van de foto’s. Foto’s van een overleden kind 

wijken af van wat gebruikelijk is in de medische fotografie. 

Daarnaast gaat het niet zomaar om een kiekje voor de ver-

wanten en ook zijn de foto’s wezenlijk anders dan een klini-

sche foto voor de patiëntenstatus. Een belangrijke overwe-

ging is dat het wellicht om de enige tastbare herinnering 

gaat die de ouders van hun kind hebben. Optimale kwaliteit 

is dan ook een vereiste. Daarnaast dient de fotograaf open te 

staan voor verzoeken of wensen van de ouders, hoe oncon-

ventioneel die ook mogen zijn. Verder zal niet iedere foto-

graaf zich op zijn gemak voelen bij het fotograferen van 

dode kinderen.

 Het balanceren tussen medeleven met de ouders en pro-

fessionele afstandelijkheid en techniek is delicaat en cru-

figuur 2. Voorbeelden van foto’s van overleden pasgeboren kinderen (afgedrukt met toestemming van de belanghebbenden).
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ciaal en dit alles stelt hoge eisen aan de fotograaf. Bijvoor-

beeld dienen bij het aanbod om foto’s te maken van het 

overleden kind ook de etnisch-culturele of religieuze ge- 

of verboden besproken te worden met de familie. Kennis 

van de belangrijkste stromingen in Nederland is hiervoor 

wenselijk. Aangezien in de Nederlandse populatie een grote 

diversiteit voorkomt van etnisch-culturele en religieuze 

achtergronden, in het bijzonder in de grote steden, is het 

niet mogelijk om alle gebruiken te kennen. Een open en res-

pectvol gesprek is in deze gevallen aan te raden.

 A priori zijn er geen contra-indicaties tegen het maken 

van foto’s van een overleden kind.

reflecties op de procedure

In de vorige eeuw werd tot de jaren zeventig een perinataal 

overlijden in de westerse geïndustrialiseerde samenleving 

afgedaan als een onbelangrijke gebeurtenis. Contact met 

het lichaampje van de overleden baby werd in die tijd zelfs 

door de meeste ouders beschouwd als schadelijk.19 Eind 

jaren zeventig keerde het tij. Toen was de stelling dat het 

achterwege blijven van contact met het stoffelijk overschot 

van de baby een negatief effect zou hebben op het rouwpro-

ces.20 Deze gedachtegang vond brede weerklank, ondanks 

gebrek aan systematisch bewijs. Tot op de dag van vandaag 

is dit zo gebleven. Er zijn weliswaar studies die schadelijke 

of heilzame effecten van contact met het overleden kind 

suggereren, maar harde bewijzen zijn tot op heden niet 

geleverd.21 22 

 Het is in het licht van dit alles van belang zich te realise-

ren dat ook van foto’s van de overleden baby niet is aange-

toond dat die heilzame effecten hebben. Enige voorzichtig-

heid en terughoudendheid lijkt derhalve in het bespreken 

van de optie met de ouders geboden. Positieve effecten zijn 

evenwel op theoretische gronden plausibel en bieden een 

rationale voor het aanbieden van het maken van foto’s aan 

ouders.2-4 Elk ziekenhuis zou een protocol moeten hebben 

waarin beschreven wordt wat gedaan kan worden bij het 

verlies van een kind. Hierin dient naast aandacht voor het 

maken van foto’s bovendien beschreven te worden hoe 

zorgvuldig er omgegaan moet worden met documenten van 

het kind en met de kleertjes. Ook kan aandacht worden be-

steed aan het nagesprek over de diagnose, het inschakelen 

van hulpverleners (bijvoorbeeld maatschappelijk werker of 

klinisch psycholoog) en aan het bestaan van verenigingen 

van ouders van overleden kinderen.

 Ouderlijke autonomie en instemming zijn absolute voor-

waarden in de procedure rondom het maken van foto’s van 

overleden baby’s. Ouders zijn echter uitsluitend in staat een 

weloverwogen beslissing te nemen wanneer zij volledig op 

de hoogte worden gesteld van alle overwegingen vóór en 

tegen het nemen van foto’s. Goedbedoelde pogingen van de 

kant van de hulpverlener om de ouders te overtuigen van het 

nut en de positieve effecten van het maken van foto’s staan 

hiermee op gespannen voet.22 Een belangrijke rol van de 

hulpverlener is wel dat deze in staat is te benadrukken dat 

de wensen en de behoeften van ouders direct na het over-

lijden van hun kind kunnen afwijken van die op langere 

termijn.17 23

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 28 februari 2006
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Abstract

Photographs of deceased newborn infants as documentation and as aid 
in mourning process for parents
– The death of a newborn infant is an extremely emotional event for 

relatives.
– Many hospitals provide the parents with support, and in some cases 

a mourning protocol is available.
– Some hospitals offer parents photographs of infants which have died 

around birth. The photographs are often taken by a nurse or doctor 
on the maternity or paediatric ward.

– It is advisable to draw up a mourning protocol which allows profes-
sional studio photographs to be taken. As a photograph is often the 
only concrete memento that parents have of their baby, it is important 
for it to be of good quality.

– The parents decide what they would prefer, but it is important to 
point out to them that their wishes and needs immediately following 
the death may differ to those in the longer term. 
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