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Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke patiëntenbrochure de derde
persoon enkelvoud mannelijk gebruikt: “hij”, ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin.

Versiedatum 2015 | Coördinator Patiëntenbegeleiding

Als uw baby sterft is dit een erg ingrijpend gebeuren. Misschien ziet u,
erg verlangend naar uw kind, al uw plannen en dromen voor de toekomst verdwijnen.
De praktische en administratieve taken die deze situatie met zich meebrengt, voelen nu als een extra opgave aan. Deze brochure is dan ook
bedoeld om u wegwijs te maken in de wetgeving en u noodzakelijke
informatie aan te bieden betreffende de aangifteplicht, ouderschapsrechten en mogelijkheden inzake teraardebestelling of crematie.
Deze bepalingen verschillen volgens de tijdsduur van de zwangerschap
op het moment van de geboorte van uw baby. We hebben dan ook getracht een duidelijk overzicht per onderwerp, onderverdeeld volgens
de zwangerschapsduur, aan te reiken.

Verlies en afscheid nemen
Elk verlies is anders. Hoe u zich na de dood van uw kindje voelt, is afhankelijk van de omstandigheden van het overlijden, de band met uw kind en
uw eigen persoonlijkheid.
Het verlies van een kind kan een lange en intensieve rouwperiode met
zich meebrengen. Verdriet uit zich bij ieder mens verschillend en kan veranderen in de loop van de tijd. Een algemene manier van rouwen bestaat
immers niet.
De gevoelens die u kan ervaren na het overlijden van een baby zijn heel
divers, soms zelfs tegenstrijdig. Sommigen zullen zich gevoelloos, onverschillig of leeg voelen. Anderen zijn boos of verward. Die boosheid kan
gericht zijn tegen iedereen die met de baby te maken heeft gehad, de arts,
de verloskundige, maar ook tegen zichzelf of tegen het kind.
Het is belangrijk dat u eender welk gevoel ook, toelaat. Iedereen heeft het
recht om op zijn manier te rouwen: u, uw partner, de andere kinderen in
het gezin, ...
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Geboorteaangifte
Burgerlijke Stand Vilvoorde | T 02 255 79 00
Dienst burgerzaken
Administratief centrum Mattenkot
Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde
Zwangerschap eindigde na 12 weken en voor 24 weken en de foetus
werd levenloos geboren
De aangifte van geboorte en overlijden aan de Burgerlijke Stand Vilvoorde is niet verplicht. Er bestaat dus bijgevolg ook geen geboorteakte.
Kind levenloos geboren na 24 weken | 180 dagen zwangerschapsduur
De aangifte bij Burgerlijke Stand is verplicht en moet in de gemeente
waar het overlijden plaatsvond gebeuren.
De aangifte mag gebeuren door de ouders. In de meeste gevallen neemt
echter de begrafenisondernemer dit voor zijn rekening. Hij neemt de
medische attesten en officiële documenten (identiteitskaarten ouders,
eventueel trouwboekje) mee.
Uw kind wordt ingeschreven in het geboorteregister en indien van toepassing in uw trouwboekje. Uw kind krijgt enkel een voornaam. Indien
de ouders niet gehuwd zijn, kan de naam van de vader toch opgenomen
worden in het geboorteregister mits beide ouders samen de geboorteaangifte doen.
Kind levend geboren maar onmiddellijk na geboorte overleden
De aangifte bij Burgerlijke Stand is verplicht en moet gebeuren in de gemeente waar het overlijden plaatsvindt.
De geboorteaangifte mag gebeuren door de ouders. In de meeste gevallen neemt echter de begrafenisondernemer dit voor zijn rekening. Hij
neemt de medische attesten en officiële documenten (identiteitskaarten
ouders, eventueel trouwboekje) mee.
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Uw kind wordt ingeschreven in het geboorteregister en indien van toepassing in uw trouwboekje. Uw kind wordt ingeschreven met voornaam
en familienaam. De Burgerlijke Stand levert de geboorteakte, het uittreksel uit de overlijdensakte en een attest verlof tot begraving/crematie af.
Indien de ouders niet gehuwd zijn en het kind overlijdt voor de geboorteaangifte kan de vader het kind erkennen. Indien een erkenning voor de
geboorte werd aangevraagd, blijft deze geldig. Indien er geen erkenning
was voor de geboorte, kan de vader het kind erkennen mits schriftelijke
toestemming van de moeder en er geen betwisting bestaat over het vaderschap van het kind.

Begraven of cremeren
Hoe klein ook, uw overleden kind moet op een gepaste manier begraven
of gecremeerd kunnen worden, een beslissing waar de meesten onder
ons het moeilijk mee hebben. Een begrafenisondernemer kan de praktische zaken voor u uit handen nemen.
Het is belangrijk dat u ons uw wensen omtrent het afscheid van uw kind
duidelijk maakt. U kan deze eventueel ook bespreken met een medewerker van de dienst Levensbeschouwelijke Zorg of een vertegenwoordiger
van uw geloofsovertuiging.
Het AZ Jan Portaels is een pluralistisch
ziekenhuis waar de dienst Levensbeschouwelijke Zorg een rooms-katholiek
pastor en een vrijzinnig moreel consulent aangesteld heeft. Er kan via een van
deze beide medewerkers ook hulp ingeroepen worden van een vertegenwoordiger van een andere erkende eredienst
indien u dit verkiest.
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Zwangerschap eindigde na  12 weken en voor 24 weken en de foetus
werd levenloos geboren
Vanaf 12 weken zwangerschapsduur moet de foetus begraven of gecremeerd worden. Bij een begraving gebeurt dit meestal door de stadsdiensten. De foetus wordt begraven op de foetusweide van de begraafplaats
van Vilvoorde. Bij crematie moet er steeds een begrafenisondernemer ingeschakeld worden. U kan later de stadsdiensten contacteren om te weten waar de foetus begraven of uitgestrooid werd. Er wordt geen naamplaatje voorzien op deze plaats.
Het is mogelijk de begraving via een begrafenisondernemer te laten regelen, bijvoorbeeld als u de begraving in uw woonplaats wil. Hier zijn begrafeniskosten aan verbonden.
Kind levenloos geboren na 24 weken | 180 dagen zwangerschapsduur
Een begraving of crematie moet steeds via een begrafenisondernemer
gebeuren en plaatsvinden tussen 36 uur en 5 dagen na de geboorte. Bij
een begraving krijgt uw kind een plaats op het kinderhof van de begraafplaats in Vilvoorde. Bij crematie wordt de as verstrooid op de plaatselijke
strooiweide of bijgeplaatst in het columbarium. U kan ook kiezen om de
as zelf te bewaren in een urne.
Indien u verkiest de begraving of uitstrooiing in uw eigen woonplaats te
laten plaatsvinden, kan dit via de begrafenisondernemer geregeld worden.
Kind levend geboren maar onmiddellijk na geboorte overleden
De begraving of crematie moet steeds via een begrafenisondernemer gebeuren. Bij een begraving krijgt uw kind een plaats op het kinderhof van
de begraafplaats in Vilvoorde. Bij crematie wordt de as verstrooid op de
plaatselijke strooiweide of bijgeplaatst in het columbarium. U kan ook
kiezen om de as zelf te bewaren in een urne.
Indien u kiest voor begraving of uitstrooiing in uw eigen gemeente of stad,
kan dit uiteraard ook. Dit wordt geregeld via de begrafenisondernemer.
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Ouderschapsrechten
1| Bevallingsrust

■■
■■

■■

Zwangerschap eindigde na 12 weken en voor 24 weken en de foetus
werd levenloos geboren: u heeft noch recht op pre- en postnataal verlof, noch op kraamgeld.
Kind levenloos geboren na 24 weken | 180 dagen zwangerschapsduur:
u heeft recht op 15 weken bevallingsrust en 17 weken voor een meerlingzwangerschap.
Bij een meerlingzwangerschap kan u nog 2 extra weken postnataal
verlof aanvragen.
Kind levend geboren maar onmiddellijk na de geboorte overleden: u
heeft recht op 15 weken bevallingsrust en 17 weken voor een meerlingzwangerschap.
Bij een meerlingzwangerschap kan u nog 2 extra weken postnataal
verlof aanvragen.

2| Vaderschapsverlof

■■
■■

■■

Zwangerschap eindigde na 12 weken en voor 24 weken en de foetus
werd levenloos geboren: u heeft geen recht op vaderschapsverlof.
Kind levenloos geboren na 24 weken | 180 dagen zwangerschapsduur:
een werknemer in de privésector of een contractuele werknemer bij
de overheid heeft recht op 10 dagen afwezigheid, te nemen binnen 4
maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Deze dagen afwezigheid dienen niet in één keer opgenomen te worden, maar mogen
gespreid worden over een periode van 4 maanden.
De eerste 3 dagen wordt het volledige loon betaald door de werkgever. Voor de volgende 7 dagen ontvangt u een uitkering van het ziekenfonds.
Statutaire ambtenaren hebben recht op 4 dagen vaderschapsverlof.
Kind levend geboren maar onmiddellijk na geboorte overleden: een
werknemer in de privésector of een contractuele werknemer bij de
overheid heeft recht op 10 dagen afwezigheid, te nemen binnen 4
maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Deze dagen van
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afwezigheid dienen niet in één keer genomen te worden, maar mogen
gespreid worden over een periode van 4 maanden.
De eerste 3 dagen wordt het volledige loon betaald door de werkgever. Voor de volgende 7 dagen ontvangt u een uitkering van het ziekenfonds.
Statutaire ambtenaren hebben recht op 4 dagen vaderschapsverlof.
3| Klein verlet wegens overlijden

■■
■■

■■

Zwangerschap eindigde na 12 weken en voor 24 weken en de foetus
werd levenloos geboren: u heeft geen recht op klein verlet wegens
overlijden.
Kind levenloos geboren na 24 weken | 180 dagen zwangerschapsduur:
werknemers in de privésector of bij de overheid hebben recht op 3
dagen afwezigheid.
Statutaire ambtenaren hebben recht op 4 dagen afwezigheid. Deze
dagen moeten genomen worden in de periode tussen het overlijden
en de teraardebestelling.
Een uittreksel uit de geboorteakte en een vraag tot vaderschapsverlof
moeten gericht worden aan de werkgever en het ziekenfonds.
Kind levend geboren maar onmiddellijk na geboorte overleden: werknemers in de privésector of bij de overheid hebben recht op 3 dagen
afwezigheid.
Statutaire ambtenaren hebben recht op 4 dagen afwezigheid. Deze
dagen moeten genomen worden in de periode tussen het overlijden
en de teraardebestelling.
Een uittreksel uit de geboorteakte en een vraag tot vaderschapsverlof
moeten gericht worden aan de werkgever en het ziekenfonds.

4| Kraamgeld

■■
■■
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Zwangerschap eindigde na 12 weken en voor 24 weken en de foetus
werd levenloos geboren: u heeft geen recht op kraamgeld.
Kind levenloos geboren na 24 weken | 180 dagen zwangerschapsduur:
u heeft recht op kraamgeld, aan te vragen bij de kinderbijslagkas vanaf
de 6e maand van de zwangerschap.

■■

Kind levend geboren maar onmiddellijk na geboorte overleden: u
heeft recht op kraamgeld, aan te vragen bij de kinderbijslagkas vanaf
de 6e maand van de zwangerschap.
Indien de zwangerschap minder dan 180 dagen duurde en uw kind
heeft toch enige tijd geleefd heeft, heeft u recht op kraamgeld. Denk
eraan tijdig een geboorteattest naar uw kinderbijslagfonds te sturen.

Financiële tussenkomst
Sommige ziekenfondsen betalen een toelage bij overlijden of voorzien
een financiële tussenkomst in de begrafeniskosten. Informeer hiervoor
bij uw ziekenfonds.
Voor een eventuele aanvraag heeft u een kopie van de overlijdensakte en
een overzicht van de begrafenis- of crematiekosten nodig.

Literatuur en informatie
Voor eventuele broers of zussen:
■■ www.achterderegenboog.nl
■■ www.indewolken.nl
Voor volwassenen:
■■ Spitz B, Keirse M. e.a. Uit het nest gevallen, Tussen iets en niets.
■■ Omgaan met het verlies van een prille zwangerschap, Lannoo
■■ www.metlegehanden.be | zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby
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Nuttige coördinaten
Wij beseffen heel goed dat uw verblijf in het ziekenhuis vrij kort is. Daarom dit overzicht van hulpverleners die u eventueel kan raadplegen na uw
ziekenhuisontslag.

■■

■■

Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Vilvoorde
J. B. Nowélei 33, 1800 Vilvoorde
www.cawvilvoorde.be
T 02 252 09 39 | info@cawvilvoorde.be
Therapiecentrum regio Vilvoorde
Hendrik Consciencestraat 16, 1800 Vilvoorde
www.ahasverus.be
T 02 801 01 80 | vilvoorde@ahasverus.be

Coördinaten van privé psychotherapeuten kan u verkrijgen bij uw huisarts of bij een van de psychologen van het AZ Jan Portaels.
De medewerkers van het AZ Jan Portaels blijven evenzeer bereikbaar indien u nog vragen heeft eens u terug thuis bent.

■■
■■
■■

Materniteit | T 02 257 58 00
Levensbeschouwelijke Zorg | T 02 257 55 90
Sociale dienst | T 02 257 54 53
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Tot slot
Aan de hand van deze brochure trachten wij u enigszins wegwijs te maken in het administratieve kluwen dat bij het overlijden van een baby
komt kijken. De sociaal werker van het AZ Jan Portaels kan u hiermee
eveneens helpen.
Familie en vrienden zijn vaak de eerste en belangrijkste personen die u
kunnen steunen bij dit verdriet. Indien u echter nood heeft aan meer en
professionele ondersteuning bestaan er verscheidene hulpverleningsinstanties waar u terecht kan.
Evenmin willen wij onze steun beperken tot de administratieve aangelegenheden. Zeker in deze periode van verdriet is ondersteuning en zorg,
ook op psychosociaal vlak, nodig. Het multidisciplinair zorgteam van de
afdeling Materniteit van het AZ Jan Portaels, wenst u daarin bij te staan.
U kan met al uw vragen en bekommernissen, van welke aard dan ook,
terecht bij het team van de vroedkundigen, de gynaecoloog, de sociaal
werker, de katholiek ziekenhuispastor of moreel consulent.
Het AZ Jan Portaels en al zijn medewerkers wenst zijn steun en oprecht
medeleven te betuigen bij uw verlies.
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Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels
Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be

