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Zorgprotocol de baby verzorgen bij warm of koud weer 

1. Inleiding 

De temperatuurregeling van een pasgeborene is anders dan van een volwassene. Een 

pasgeborene is nog niet in staat zelf zijn temperatuur te regelen. Voordat overgegaan 

wordt tot handelen is het van belang alle observaties goed uit te voeren. 

1.1 Doelstelling 

De kraamverzorgende is op de hoogte van de verzorging van een pasgeborene bij 

warm/koud weer en weet te handelen volgens dit zorgprotocol. 

1.2 Observaties 

 temperatuur van de baby (normale temperatuur 36.5˚C – 37.5° C); 

 temperatuur van de omgeving; 

 gedrag van de baby: slaap/waakritme, huilen; 

 voedingsgedrag; 

 urine- en ontlastingproductie. 

1.3 Taken kraamverzorgende 

Bij warm weer:  

 geven van voorlichting en instructie aan het kraamgezin over de verzorging van de 

baby; 

 leer de ouders de lichaamstemperatuur te herkennen zonder thermometer; 

 bij borstvoeding de baby vaker aanleggen; 

 bij kunstvoeding eventueel tussendoor extra water geven; 

 aan de moeder meer vocht aanbieden en het nut er van uitleggen. Ervoor zorgen dat 

dit niet in plaats komt van een maaltijd (dit komt de melkproductie niet ten goede); 

 geef de baby alleen een katoenen rompertje aan; 

 leg alleen een lakentje over de baby; 

 zet de baby op een koele plaats in huis (zolders en bovenkamers kunnen erg heet 

zijn);  

 zorg ervoor dat de baby niet op de tocht staat. Dit geldt ook voor buiten of bij het 

verplaatsen van de baby naar een ander vertrek; 

 liever niet naar buiten, daar is het vaak warmer; 

 ter voorkoming van “warmte-ontwikkeling” in de kinderwagen: 

o gebruik parasol 

o haal wind- en regenhoes weg 

o kap omlaag 

o zorg voor voldoende invoer van verse lucht 

o wagen niet in de zon zetten 
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o in donker gekleurde kinderwagen kan de temperatuur door de warmte-absorptie  

hoger oplopen dan bij een lichtgekleurde kinderwagen 

 

voorlichting geven aan ouders voor nà de kraamtijd: 

 zie boven 

 draagdoek: bij gebruik: let op de warmteontwikkeling 

 vervoer auto: let op warmte ontwikkeling, ventileer de auto goed maar wees 

voorzichtig met het gebruik van airco en open ramen 

 de baby nooit alleen in de auto achter laten 

 

Bij koud weer: 

 bij een buitentemperatuur beneden 5 graden is extra alertheid van belang, een baby 
ligt stil en maakt dus geen lichaamswarmte; 

 de normale kamertemperatuur is 18°C; 

 wanneer het babybedje gelucht is, dit voorverwarmen met een kruik. De kinderwagen 

voorverwarmen wanneer de baby hierin naar buiten gaat; 
 zoals altijd de babykleertjes voorverwarmen voor de badbeurt. Als de baby naar 

buiten gaat in een draagzak dan extra bescherming geven aan handjes, beentjes en 

voetjes; 

 bij het naar buiten gaan een mutsje op, door het relatieve grote hoofd verliest de 
baby veel warmte. 

 

 

 


