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Alles over...

De kraamtijd
wat | wanneer | tips

De kraamtijd
Het mooiste kindje ter wereld is geboren, dat van
jou! Om te kunnen genieten maar ook om te
weten wat je kunt verwachten, vind je hier tips en
informatie.
De eerste 6 weken na de geboorte van je baby
wordt de kraamtijd genoemd. De eerste week na
de geboorte is de kraamweek.
Mogelijk breng je je eerste week nog (voor een
deel) in het ziekenhuis door, of ben je lekker thuis:
probeer in ieder geval goed je rust te pakken en
heerlijk te genieten van je kleintje(s)!
Als moeder merk je dat:
• Hc� l me� ml ect ccp�1+2� u ci cl � ` jmcb� t cpjgcqr,
• Hc� l _u ccèl � i sl r� f c` ` cl ,�
• Hc� u _r� bsgxcjge� i sl r� xghl � bmmp�` jmcbt cpjgcq� cl �
t cpk mcgbf cgb,
• Hc� j_qr� t _l � ccl � qaf pghl cl b� md�nghl jghi � ect mcj� gl �
hc� t _egl _� f c` r,
• Hc� ` gh�ccl � i cgxcpql cbc� ccl � Ĉgl i c� ` sgi u ml b�
f c` r,
• Hc� ` mpqrcl � e__l � xu cjjcl 8�md�hc� l s� u cj� md�eccl �
` mpqrt mcbgl e� eccdr*� hc� ` mpqrcl � xsjjcl � ecqn_l +
l cl � xghl ,�
• Hc� __k ` cgcl � i sl r� f c` ` cl ,
Je kraamverzorgende en/of verloskundige kunnen
je tips geven als je klachten hebt.

Je baby:
•

•
•

•
•

•
•

I _l � bc� ccpqrc� 0� b_ecl � u _r� t psaf ru _rcp*� qjghk �
md�` jmcb� &t _l � hms*� l gcr� t _l � bc� ` _` w'� rcpseect cl ,�
T__i � xghl � xc� b__p�mmi � u _r� k gqqcjghi � t _l ,
F ccdr� ` cf mcdrc� mk � t __i � rc� bpgl i cl ,
F ccdr� f cr� l mbge� mk � rc� k cpi cl � b_r� hc� cp�t mmp�
f ck -f __p�` cl r8�n_q� t ccj� f sgb+mn+f sgbaml r_ar�
rmc*� __g�f cr� ` mjjcrhc*� xmpe� b_r� bc� ` _` w�hc�
�jgaf __k qecsp�i _l � psgi cl � cl -md�np__r� x_af rhcq�
rcecl � hc� ` _` w,
F ccdr� ccl � qr_` gcjc� rck ncp_rssp�l mbge8�jgcdqr�
rsqqcl � 14*3� cl � 15*3� ep_bcl ,
X_j� xgaf � gl � ccl � epmmr� ` cbhc� k mecjghi � u _r� t cpjmpcl �
i sl l cl � t mcjcl 8�ccl � i jcgl � njci hc� mk � rc� qj_ncl �
gq� npcrrgecp,
K _e� bgpcar� l _� bc� ec` mmprc� t gr_k gl c� I � i pghecl �
t mmp�ccl � emcbc� ` jmcbqrmjjgl e,�
K _e� t _l _d�b_e� 6� bpsnncjrhcq� t gr_k gl c� B� rmc+
ecbgcl b� i pghecl � t mmp�qrcpi c� ` mrrcl � cl � qngcpcl ,
In de kraamwijzer die je van je kraamzorgorganisatie
voor de geboorte krijgt staan veel tips en adviezen.
Als je het leuk vindt kun je dit boek in de zwangerschap al doornemen!

In Nederland is het gebruikelijk dat je in de eerste
kraamweek een kraamverzorgende thuis hebt om je
uitleg te geven en te ondersteunen. Ook voor de
partner kan dat prettig zijn: informatie, hulp bij de
(borst)voeding, rust bieden en kleine huishoudelijke
taken.
De kraamzorg schrijft de controles van jou en je
baby in een ‘kraamwijzer’ die je waarschijnlijk al in
de zwangerschap hebt ontvangen. Je kunt zelf ook
je bevindingen daarin noteren, leuk om later nog
eens terug te lezen! In de kraamwijzer vind je ook
veel nuttige informatie en tips.
De verloskundige komt in de kraamweek ook een
aantal keer bij je langs. Ze informeert hoe het met
jullie gaat, hoe je de bevalling hebt ervaren en als je
zorgen hebt, kun je deze met haar delen.
In de tweede helft van de kraamweek wordt ‘de
hielprik’ bij de baby verricht: een screening naar
stofwisselingsziekten. Deze test wordt, tegelijk met
de gehoortest, aan huis gedaan.
Als moeder, en soms ook als partner, kun je last
hebben van emotionele schommelingen en tranen
door hormonale veranderingen, geluksgevoelens en
slaapgebrek. Neem voldoende rust en praat erover!

Tips:
Zorg dat je het telefoonnummer van je verloskundigenpraktijk in je telefoon hebt staan.
Je bent vast zo trots als een pauw! Logisch dat je je
baby graag wilt laten zien, maar bedenk dat je vaak ook
heel moe kunt zijn, en je tijd nodig hebt om met je baby
kennis te maken: korte bezoekjes zijn dan fijner.

Babs: ‘Op de zwangerschap en
de bevalling had ik me heel
goed voorbereid. En toen was
ze er ineens… de kraamtijd was
een heerlijke en bijzondere tijd:
ik voelde me moe, trots, gelukkig
en onzeker tegelijk, maar ik wist
gewoon dat dat er allemaal bij
hoorde.’

Tijdens de zwangerschap
krijg je als vrouw (of: aanstaande moeder) alle
denkbare begeleiding.
Maar daarna... sta je er
mooi alleen voor. Oei, ik
groei! maakt daar nu een
einde aan. Back To You
kijkt naar alle veranderingen in een vrouw: van
hersenstructuur (ja echt... die verandert als je bevallen
bent!), tot je veranderde hormoonhuishouding, de enorme
mentale en lichamelijke veranderingen, de veranderingen
in en om je vagina en vooral... op de invloed van al deze
dingen op elkaar. Met een bijbehorende gratis app kun je
alle oefeningen meedoen en word je begeleid in jouw
complete herstel. Kijk voor meer informatie op oeiikgroei.nl.
Oei, ik groei! Back To You
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Bescherming in alle vertrouwen

Pampers Premium Protection luiers hebben een unieke absorptielaag
die zowel zachte ontlasting als nattigheid van baby’s huid weghoudt,
om irritatie te helpen voorkomen. Daarom worden ze ook gebruikt in
98% van de kraamafdelingen.* Bescherming in alle vertrouwen !
*Op basis van de verdeling van Pampers Premium Protection™ luiers maat 0-2 in Nederlandse kraamafdelingen, jan 2020 - december 2020.
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