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Afscheid nemen van uw kindje
Nu uw kindje niet meer leeft, zult u onder meer moeten beslissen over 

de manier waarop u afscheid wilt nemen. Het ETZ in Tilburg werkt samen 

met Crematorium Tilburg en omstreken om de crematie op gepaste wijze 

te laten verlopen. In deze brochure leest u hier meer over.

Wa n n e e r  u w  k i n d j e  i s  o v e r l e d e n  v ó ó r  2 4  w e ke n  z w a n g e r s c h a p
Een zwangerschapsduur van 24 weken vormt een grens voor de Nederlandse wet. Is 

uw kindje levenloos geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 24 weken, dan 

hoeft u uw kindje niet aan te geven bij de burgerlijke stand. Als u wilt kunt u uw 

kindje toch officieel aangeven. U kunt uw kindje een naam geven en als u getrouwd 

bent - kunt u het laten opnemen in uw trouwboekje.

Het ETZ lokatie Elisabeth zorgt één keer per kwartaal in samenwerking met Cre-

matorium Tilburg en omstreken voor een gezamenlijke crematie van de kindjes 

die voor de 24e week van de zwangerschap zijn overleden. Uw kindje blijft tot aan 

de dag van de gezamenlijke crematie in het ziekenhuis. De crematie is altijd op de 

tweede woensdag van januari en op de eerste woensdag van april, juli en oktober. 

Een uitvaartondernemer zorgt voor het vervoer van het kistje met de overleden kind-

jes naar het crematorium. 

Op de dag van de crematie kunt u met uw familie deelnemen aan een korte ge-

denk- en afscheidsviering (Vlinder viering). Deze vindt om 10.30 uur plaats in het 

stiltecentrum van het ETZ Elisabeth (volg route 70). Tijdens deze viering kunt u een 

gedenksteentje leggen onder de Vlinderboom. Als u wilt deelnemen aan deze sa-

menkomst, kunt u zich aanmelden op: geestelijkeverzorging@elisabeth.nl

De dag na de crematie vindt bij Crematorium Tilburg en omstreken de verstrooiing 

van de as plaats om 09.15 uur, vlakbij het monument voor overleden kinderen, ach-

ter de bloementerp tussen de berkenbomen. U mag hierbij aanwezig zijn. Aan deze 

gezamenlijke crematie en asverstrooiing zijn voor u geen kosten verbonden.

Vlinderboom in het stiltecentrum
van ETZ - Elisabeth

Wanneer u liever een individuele crematie wilt, dan is dat ook 

mogelijk voor uw overleden kindje. Bij een individuele crematie 

heeft u wel een verklaring van een arts nodig waaruit blijkt dat uw 

overleden kindje geboren is vóór of na 24 weken zwangerschaps-

duur. U mag uw kindje zelf vervoeren. U kunt uw kindje in uw ar-

men houden of in een reiswiegje. Het crematorium zorgt voor een 

mooi mandje waarin uw kindje gecremeerd wordt. Kiest u voor een 

individuele crematie van uw kindje, neem dan contact op met het 

crematorium of met uw uitvaartondernemer. U krijgt dan uitge-

breide informatie over de mogelijkheden en de kosten van deze 

individuele crematie.
De asverstrooiing vindt plaats op het strooi-
veld achter de bloementerp.

Wa n n e e r  u w  k i n d j e  i s  o v e r l e d e n  n á  2 4  w e ke n  z w a n g e r s c h a p
Is uw kindje overleden ná 24 weken zwangerschap dan bent u wettelijk verplicht uw kindje aan te ge-

ven bij de  burgerlijke stand van uw gemeente. U zult een besluit moeten nemen over een crematie of 

begrafenis. Een uitvaartondernemer kan u bij alle formaliteiten terzijde staan en u informeren over de 

mogelijkheden, zoals wel of geen afscheidsdienst, wijze van vervoer van uw kindje, enzovoort.

U kunt echter ook de keuze maken afscheid te nemen zonder begeleiding van een uitvaartondernemer. 

Als u kiest voor een crematie, kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van het crema-

torium. Deze zal met u de mogelijkheden doornemen, ook kunt u eventuele speciale wensen kenbaar 

maken.

H e r i n n e r e n 
In de tuinen van het crematorium zijn enkele monumenten te vinden. 

Het kan voor u fijn zijn om een plek te hebben waar u naar toe kunt 

gaan.  Als u nog meer kinderen heeft kan het ook  voor hen troost bie-

den. Het monument ‘Gekleurde herinneringen’ is speciaal gemaakt 

voor overleden kinderen. Op de bank bij dit monument zijn vaak ou-

ders en andere familieleden te vinden. Mogelijk is dit ook voor u een 

fijne beschutte plek om te herinneren en te kijken naar de prachtige 

kleuren van het monument of het gedicht te lezen. 

Vlakbij de plaats waar de asverstrooiing van kinderen plaats vindt, 

staat het monument ‘Memories’ - waar u eventueel een naamplaatje 

kunt laten plaatsen. 

Elk jaar op de tweede zondag in December Wereldlichtjesdag voor 

overleden kinderen bij het crematorium. Kijkt u op de website:

 www.crematoriumtilburg.nl of www.stervenenrouw.nl

I n f o r m a t i e
Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met het ziekenhuis of 

met een van de medewerkers van Crematorium Tilburg en omstreken. 

U kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en/of 

een rondleiding bij het crematorium.
 

Monument ‘Gekleurde herinneringen’

Karel Boddenweg 5, 5044 EL Tilburg

telefoon 013 468 62 04

info@crematoriumtilburg.nl
www.crematoriumtilburg.nl

Monument ‘Memories’

Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg

telefoon 013 221 27 72 (verloskamers)
 
www.etz.nl
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