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De watermethode
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Wat te doen met de foetus na een (spontane)
abortus of immature geboorte tot de begrafenis
of crematie? Wij beschrijven een manier waarop
de foetus langer mooi blijft, zodat de ouders rustig afscheid kunnen nemen van hun kindje.

Casus 1
Een 33-jarige G3P2 presenteerde zich bij 17 weken
amenorroeduur met een IUVD. Echoscopisch werd
een CRL gemeten conform 14+0 weken en een HC
conform 14+5 weken amenorroeduur. Het betrof een
tot dan ongestoord verlopen zwangerschap met normale NT-meting.
De bevalling werd ingeleid met misoprostol na voorbereiding met mifepriston bij 17+2 weken amenorroeduur. Patiënte gaf aan de foetus na de geboorte
in water te willen bewaren. Zij hoopte dat, door de
foetus in water te bewaren, deze beter te bekijken
zou zijn en langer mooi zou blijven.
Naar wens van patiënte werd de gemacereerde foetus direct na de geboorte in een doorzichtig plastic
bakje met koud kraanwater gelegd (afb. 1). Hierdoor
was de foetus beter door de ouders te bekijken.
Thuis werd de foetus in de koelkast bewaard tot de
begrafenis de volgende dag. Opvallend was dat de

kleur van de foetus in deze nacht veranderde van
bruin naar roze. Ook werden wat loshangende velletjes manueel verwijderd waardoor hij nog fotogenieker werd (afb. 2).
Helaas meldde patiënte zich ruim een half jaar later
met opnieuw een missed abortion, ditmaal bij 14+6
weken vastgesteld, waarbij op de echo een foetus
met een CRL van 14+0 weken gezien werd. Ook deze
zwangerschap was tot op dat moment ongestoord
verlopen en bij de twaalfwekenecho waren er geen
bijzonderheden gezien.
Ook deze foetus werd geboren na een inleiding met
mifepriston en misoprostol en na de geboorte in
koud kraanwater gelegd. Aangezien deze foetus minder gemacereerd was, waren de bloedvaten duidelijk
te zien bij geboorte. Na een aantal uren in het water
waren deze weggetrokken. De kleur van deze foetus
was reeds roze bij geboorte en werd na een nacht
koelkast alleen iets bleker (afb 3).

Casus 2
Patiënte was zwanger van een monochoriale diamniotische gemelli. Zij presenteerde zich bij 16+6 weken
amenorroeduur met een IUVD van beide kinderen,
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Afbeelding 1. Foetus in kraanwater

Afbeelding 2. Foetus na nacht in koud water

Bespreking
Het (onverwachte) verlies van een (vroege) zwangerschap is een gebeurtenis waar de meeste aanstaande
ouders niet op zijn voorbereid. Dit kan psychologische gevolgen hebben, zoals depressie, post traumatische stressstoornis of angsten, wat weer een negatief effect kan hebben op latere zwangerschappen.1

Afbeelding 3. Foetus conform 14 weken AD in koud
water

Afbeelding 4. Gemelli conform 16 weken AD in koud
water
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Afbeelding 5. Gemelli na uit water halen
met bij beiden hydrops en verschil in vruchtwater. Patiënte beviel na inleiding met mifepriston en
misoprostol vaginaal van twee levenloze jongetjes.
Gezien onze eerdere ervaringen met een andere patiënte werd de optie de kinderen in koud water op te
vangen met patiënte en partner besproken. Zij stonden hier positief tegenover (afb. 4).
De tweeling werd later, zoals meestal gebruikelijk in
Nederland, droog in een bakje gelegd waarna er snel
de gebruikelijke verweking en vervorming van beide
foetus optrad. (afb. 5).

Säfland et al. beschrijven in hun studie zes kwaliteiten die ouders van doodgeboren kinderen zoeken
in hun hulpverleners.2 Een of beide ouders van 31
doodgeboren kinderen werden tweemaal geïnterviewd over hun kijk en ervaring op het proces na de
geboorte van hun doodgeborenen. Een van de kwaliteiten is hulp bij het ontmoeten en afscheid nemen
van het doodgeboren kindje.
Naar ons idee betekent dit dat er afscheid genomen
kan worden van de foetus in zijn/haar meest intacte
vorm.
Van oudsher worden overleden foetussen die
gebruikt werden voor onderwijs of tentoonstellingen,
geconserveerd in zogenaamd ‘sterk water’. Een combinatie van water met formaldehyde of ethanol. Deze
methode is zeer geschikt om de foetus van alle kanten te kunnen bekijken en preserveren. Door het toegenomen aanbod aan prenatale diagnostiek wordt
een (gewenste) zwangerschap vaker afgebroken.
De gynaecoloog zal dan ook steeds vaker te maken
hebben met ouders die afscheid willen nemen van
hun pasgeboren kindje. De noodzaak om ethanol of
formaldehyde toe te voegen aan het water is hierbij
niet aanwezig, aangezien de foetus maar korte tijd
bewaard zal blijven, tot aan begrafenis of crematie.
Voorheen werd een foetus vaak op een celstofmatje,
een kartonnen bekkentje of op een doek gelegd.
Daarna kon er eigenlijk niet meer bewogen worden
met de foetus, vanwege het risico op beschadiging.
De kleur van het kindje werd steeds donkerder en,
voor de meeste mensen, steeds minder mooi en herkenbaar door verweking en vervorming. Bij gemacereerde kinderen is dit effect nog veel sneller en duidelijker zichtbaar. Sinds onze ervaringen met deze
nieuwe manier van bewaren van de foetus hebben
wij deze methode meermaals toegepast. Wij zien
goede resultaten, de foetussen blijven veel langer
mooi en de ouders kunnen, wanneer ze dat willen,
mooie foto’s maken. Hoe jong ook, een foetus kan
zeer goed toonbaar zijn, zelfs bij uitgebreide maceratie.
De watermethode vereist geen bijzondere verandering van werkwijze en is goedkoop. Het is aan te
raden op uw verloskamers enkele doorzichtig plastic
bakjes met deksel in verschillende maten te hebben
om de foetus, indien gewenst, mee naar huis te laten
nemen.
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Deze watermethode hebben wij in de literatuur niet
kunnen vinden. Wij hopen door dit artikel meer
bekendheid te geven aan deze andere manier van
opvang van de dode foetus.
Wij houden ons aanbevolen te horen over de ervaringen van anderen met de watermethode.

Conclusie
De watermethode is mogelijk een goede manier om
de jonge foetus te preserveren tot de begrafenis of
crematie, en verdient nadere aandacht.
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Samenvatting
In dit artikel introduceren wij de watermethode,
waarbij koud kraanwater gebruikt wordt om de
jonge overleden foetus in zijn meest optimale vorm
te kunnen tonen aan de ouders. Gevolg is dat de
foetus langer zijn vorm en kleur behoudt en de
ouders rustig afscheid kunnen nemen.
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Summary
In this article we present the water method, where
we use cold tapwater to be able to show the deceased fetus to the parents in his most optimal
form. The shape and colour of the fetus will stay
intact for a longer period of time, so the parents
have more time with their child.
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