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Zwangerschapsboekje van

Privacy
Dit zwangerschapsboekje is eigendom van de aanstaande moeder en dus strikt
vertrouwelijk. Met dit boekje willen we u zo goed mogelijk informeren over het
verloop van de zwangerschap en aanverwante onderwerpen. Het is geen kopie
van uw medisch dossier bij de arts en vervangt dit ook niet.
Beroepsgeheim
In het Vrouw, Moeder en kind Centrum van het MUMC+ werken o.a.
verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, arts-assistenten, gynaecologen en
andere zorgverleners samen in een team. Omdat het MUMC+ een opleidingsziekenhuis is zijn er ook coassistenten werkzaam. Gegevens over uw kindje
en het gezin worden intern uitsluitend binnen dit team uitgewisseld als
dit noodzakelijk is voor de zorgverlening. Gegevens kunnen, als dit medisch
noodzakelijk is, worden gedeeld met de huisarts en/of 1ste lijns verloskundige.
Tevens zullen gegevens zullen anoniem gebruikt worden voor de landelijke
registratie.
Disclaimer
Informatie uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt. Dit document is
samengesteld door het Vrouw, Moeder en Kind Centrum. Hoewel aan de samenstelling de uiterste zorg is besteed, is het mogelijk dat de inhoud onjuist en/of
onvolledig is. Het Maastricht UMC + aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de
gevolgen van) eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden in de teksten.
Waar in dit document gesproken wordt over ‘zorgverlener’, wordt diegene
bedoeld die je zwangerschap begeleidt. Dit kan je (klinisch) verloskundige,
gynaecoloog, arts-assistent of in sommige gevallen je huisarts zijn.
Omdat het een persoonlijk boekje is staat overal je en jij en niet u. Jij beslist of en
met wie je de informatie wil delen.

Welkom in het Vrouw, Moeder en Kind centrum
van het MUMC+!
Beste (aanstaande) mama,
Proficiat met je zwangerschap!
Een unieke, spannende tijd breekt aan. Benieuwd naar wat je allemaal te
wachten staat? Met dit Zwangerschapsboekje willen wij de komende
9 maanden samen met jou en je partner naar de geboorte van jullie kindje
toeleven.
Dit boekje bundelt alles over je zwangerschap en is een praktische gids
boordevol informatie, tips en adviezen. Wat speelt zich af in je buik?
Wat gebeurt er met jou?
Vul dit boekje in en het wordt helemaal jullie eigen verhaal.
Je vindt hier ruimte om vragen en herinneringen te noteren. Neem het
dus mee telkens als je op controle gaat. Zo heb je straks veel vastgelegde
herinneringen aan deze bijzondere maanden.
Ons team wenst je een fijne zwangerschap toe!
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Wist je dat?
+ We in het MUMC+ informatieavonden organiseren over zwangerschap
en geboorte? Je vindt de data terug op onze facebookpagina
(https://www.facebook.com/eennieuwleven.mumc.nl/) en op de MUMC+
website onder Agenda.
+ Je ons altijd kunt bereiken op
043-3874800 (maandag-vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)
043-3876240
(’s avonds/’s nachts en in het weekend)
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1e trimester
maand 1
week 1-5
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Je baby…
De eisprong en de bevruchting vinden meestal plaats 2 weken na het begin
van je laatste menstruatie (bij een cyclus van 4 weken). Het bevruchte eitje
deelt zich razendsnel tot een massa cellen, het embryo, en reist via de eileider
naar de baarmoeder. Daar hecht het embryo zich aan de baarmoederwand.
De vorming van hart, maag, darmen, hersenen, hoofd en rug is volop bezig.

Je baby groeit
Lengte bij 5 weken: ongeveer 0,1 cm
Mamma…
Voeding
Als je tijdens de hele zwangerschap regelmatig, evenwichtig en gevarieerd
eet volgens de schijf van vijf, krijgt je kindje alle voedingsstoffen die nodig
zijn. Je hoeft niet ‘te eten voor twee’. Heb je een gezond gewicht voor je
lengte, dan bedraagt een ideale gewichtstoename tijdens de zwangerschap
11,5 tot 16 kilo (bij een tweeling: 17 tot 25 kg). Hoe hoger je BMI (verhouding
lengte/gewicht) voor de zwangerschap is, hoe meer je je gewichtstoename
tijdens de zwangerschap moet beperken, omdat dit de ontwikkeling van je
kindje beïnvloedt.
+ Eet verantwoord fruit, groenten, aardappelen en volle graanproducten.
+ Zet 1 tot 2 keer per week vis op het menu en eet niet te veel vlees.
+ Beperk zout, suiker en vet.
+ Beperk het aantal kopjes koffie, thee en andere dranken die cafeïne
bevatten tot één per dag.
+ Drink ten minste 1,5 liter water per dag
+ Eet geen lever of producten waar lever in is verwerkt, zoals leverworst of
leverkaas.
+ In lever zit veel vitamine A. Te veel vitamine A kan schadelijk zijn voor de
gezondheid van je kind; bepaalde kruidentheeën en kruidenpillen kun je
beter vermijden.
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1e trimester

maand 1 | week 1-5

Vitaminesuppletie
In Nederland zijn we van mening dat alle zwangeren in aanmerking komen
voor het nemen van voedingssupplementen in de vorm van multivitaminen.
Uit onderzoek blijkt dat, ondanks dat de meeste mensen een gezond
voedingspatroon hanteren, in de zwangerschap vaak een vitaminetekort
ontstaat. Om deze reden is het zinvol om de dagelijkse voeding aan te vullen
met multivitaminen voor zwangeren. De meeste preparaten zijn van dezelfde
kwaliteit, dus je hoeft geen ‘dure merken’ te kopen.

Eet je vegetarisch?
Dan is het verstandig om adviezen te krijgen van een diëtiste. Je
kunt prima zonder vlees of vis als je goede vervangers en andere
voedingsmiddelen eet. De vervangers heb je als vegetariër nodig om
voldoende ijzer, vitamine B1 en B12 binnen te krijgen. B-vitamines
zitten vooral in volkorenproducten, aardappelen, peulvruchten, eieren
en zuivel.
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Vitamine D
Met behulp van daglicht is je lichaam in staat vitamine D aan te maken.
Vandaar dat aangeraden wordt elke dag buiten te komen als het licht is.
Zwangere vrouwen hebben geen verhoogde behoefte aan vitamine D. Toch
adviseren wij alle zwangeren ‘voor de zekerheid’ 10 microgram vitamine D
per dag te gebruiken. Je kunt zelf de afweging maken of je hiervoor kiest.
Extra vitamine D slikken is vooral zinvol als je weinig in de zon komt (minder
dan een half uur per dag), gesluierd bent of als je huid niet met de zon in
aanraking komt, bijvoorbeeld omdat je make-up met een beschermingsfactor
gebruikt. Aan vrouwen met een donkere huidskleur wordt altijd g
 eadviseerd
extra vitamine D te gebruiken, aangezien zij langer in de zon moeten
verblijven om genoeg vitamine D aan te maken. Ook in voeding zit vitamine
D, bijvoorbeeld in vette vis zoals zalm of makreel, in zachte margarine, vlees
en eieren. De hoeveelheid vitamine D uit voeding is echter onvoldoende
om in je dagelijkse behoefte te voorzien. In de meeste multivitaminen voor
zwangeren zit de juiste hoeveelheid vitamine D.

Foliumzuur
Foliumzuur zorgt voor bloedaanmaak en bevordert de ontwikkeling van het
centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) van je baby. Neem vanaf
het moment dat je stopt met anticonceptie tot en met de 10e week van
je zwangerschap 0,4 mg foliumzuur per dag. Foliumzuur is ook nuttig om
bloedarmoede te voorkomen en zit ook in alle multivitamine preparaten voor
zwangeren.
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Calcium
Voldoende inname van calcium (kalk) tijdens de zwangerschap is belangrijk voor de botopbouw van je kind. Tevens verkleint het de kans dat je hoge
bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging (preeclampsie) krijgt tijdens de
zwangerschap. Het advies is om 1 gram (1000 mg) calcium per dag in te
nemen. 1 gram staat gelijk aan bijv. 5 glazen calcium verrijkte melk per dag.
Als je weinig tot geen zuivelproducten (melk, kaas, yoghurt etc.) eet of drinkt
krijg je waarschijnlijk onvoldoende calcium binnen. Overweeg dan om meer
calcium in te nemen via de voeding of in de vorm van tabletten. Deze zijn
zonder recept te koop bij de drogist.

Visolie
Visolie is een voedingssupplement dat omega 3-vetzuren bevat. Deze
vetzuren krijg je binnen via je voeding en kan ons lichaam niet zelf
aanmaken (onverzadigde essentiële vetzuren). Omega 3-vetzuren zijn vooral
aanwezig in vette vissoorten, zoals haring en zalm, maar zitten bijvoorbeeld
ook in sommige margarines. Onverzadigde vetzuren zijn gezond voor je eigen
lichaam maar spelen ook een belangrijke rol bij de hersenontwikkeling en het
gezichtsvermogen van je ongeboren kind. Onderzoek laat zien dat vetzuren
mogelijk ook de kans op een vroeggeboorte (voor 37 weken zwangerschap)
verkleinen.
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Aspirine
Meestal verloopt een zwangerschap probleemloos. Helaas zijn er ook
zwangeren die te maken krijgen met een hoge bloeddruk, zwangerschaps
vergiftiging (preeclampsie) of groeibeperking van het kind. Een aantal
factoren verhogen de kans op het krijgen van een zwangerschapsvergiftiging.
Bekende factoren die een rol kunnen spelen zijn: als je zelf een chronische
ziekte hebt, als je eigen moeder of zus een zwangerschapsvergiftiging heeft
gehad, of als je zelf eerder een zwangerschapsvergiftiging hebt gehad.
Het gebruik van een lage dosis aspirine (80 mg/dag), van 12-36 weken
zwangerschap, vermindert de kans op het krijgen van een zwangerschapsvergiftiging. Een lage dosis aspirine kan veilig gebruikt worden tijdens de
zwangerschap, zonder bijwerkingen voor moeder en kind. Je zorgverlener zal
uitrekenen wat je kans op preeclampsie of groeibeperking is en bespreken of
jij bij het gebruik van aspirine gebaat zou kunnen zijn.

Tip
Neem multivitaminen voor zwangeren; hier zit ook voldoende foliumzuur en vitamine D in, en er zit geen, of weinig vitamine A in, die wel
in hogere doseringen in andere multivitaminen voorkomt.
Op www.voedingscentrum.nl/zwanger vind je meer informatie over
voeding tijdens de zwangerschap.
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Levenswijze
+ Zorg voor een goede hygiëne en was regelmatig je handen met water en
zeep. Vermijd langdurig zitten en blijf voldoende bewegen. Zwemmen,
fietsen en wandelen zijn ideaal.
+ Rust voldoende en zoek ontspanning op.
+ Vermijd lawaaierige plaatsen waar een risico bestaat op het oplopen van
gehoorschade. De buikwand en het vruchtwater dempen omgevings
geluiden nauwelijks.
+ Seksueel contact schaadt je baby niet en mag tijdens de hele zwangerschap, tenzij het om medische redenen wordt afgeraden.
+ Omdat het onduidelijk is welke hoeveelheid alcohol schadelijk is voor de
baby, wordt geadviseerd géén alcohol te drinken tijdens de zwangerschap.
Alcohol drinken tijdens de zwangerschap heeft verschillende risico’s. Deze
risico’s hangen af van de hoeveelheid die je drinkt of van wat er in het
lichaam van het kind ontwikkeld wordt op het moment dat je drinkt.
De belangrijkste risico’s zijn:
- Miskraam.
- Schade aan de hersenen of andere organen van de baby.
- Een te vroeg geboren baby.
- Een baby met een laag geboortegewicht.
- Kans dat de baby het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) krijgt.
Zie ‘nuttige contactgegevens’ achterin dit boekje, voor meer informatie
over het stoppen met het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap.
+ Zijn er conflicten in je relatie die kunnen escaleren? Heb je te maken met
huiselijk geweld? Praat erover met je zorgverlener.
+ Vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding
geven, wordt afgeraden om te roken. Stop met roken; dat advies geldt
ook voor je partner. Samen is het veel makkelijker vol te houden om te
stoppen. Roken tijdens de zwangerschap brengt grote risico’s met zich
mee. Sigaretten bevatten schadelijke stoffen, die de doorbloeding van de
placenta (moederkoek) verslechteren. De toevoer van zuurstof naar de
baby neemt daardoor af, waardoor de baby minder goed groeit. Vaker dan
andere kinderen hebben ze een te laag geboortegewicht, worden ze te
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vroeg geboren en hebben ze tijdens de eerste levensjaren vaker last van
astma. Ook een rokerige omgeving beïnvloedt de zwangerschap nadelig.
Er zijn bovendien aanwijzingen dat wiegendood meer voorkomt als in de
buurt van de baby wordt gerookt. Heb je hulp nodig bij het stoppen met
roken? Bespreek dat met je verloskundige of gynaecoloog. Kijk voor meer
informatie op www.rokeninfo.nl.
+ Gebruik geen drugs; Het gebruik van drugs tijdens de zwangerschap
wordt sterk afgeraden. Als je softdrugs (marihuana/wiet en hasj) gebruikt,
kan dat nadelige gevolgen hebben voor je baby. Dat effect wordt versterkt
als je softdrugs combineert met alcohol of tabak.
+ Harddrugs, zoals cocaïne, ecstasy (XTC) en heroïne zijn zeer gevaarlijk voor
een ongeboren kind. Over paddo’s is te weinig bekend om iets over de
veiligheid tijdens de zwangerschap te zeggen. Afhankelijk van het soort
drugs kan je kind een aangeboren afwijking of een ontwikkelingsstoornis
krijgen, bij cocaïne is er een verhoogde kans dat de moederkoek tijdens
de zwangerschap loslaat van de baarmoeder. Als je harddrugs gebruikt,
kan stoppen tijdens de zwangerschap ontwenningsverschijnselen bij de
baby veroorzaken. Zoek professionele hulp om te stoppen. Kijk voor meer
informatie over drugs op www.drugsinfo.nl of op www.mainline.nl.

Op controle: Wat bespreek je met de verloskundige of gynaecoloog?
Dankzij vroegtijdige en regelmatige controles door een gynaecoloog en/of
verloskundige wordt je zwangerschap deskundig begeleid. Meestal word bij
het eerste bezoek aan je verloskundige of gynaecoloog je bloeddruk gemeten.
Daarnaast bespreek je verschillende onderwerpen:
+ Uitgerekende datum. Bij je eerste of tweede bezoek krijg je een (vaginale) echo aangeboden. Met deze ‘termijnecho’ kan de verloskundige of
gynaecoloog zien hoe lang je zwanger bent. De echo laat ook zien of het
hartje van de baby klopt en of je in verwachting bent van een tweeling.
Om de uitgerekende datum vast te stellen is niet alleen een termijnecho
nodig, maar ook de eerste dag van je laatste menstruatie. Schrijf dat als
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+
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+

geheugensteuntje op. Daarnaast wil de verloskundige of gynaecoloog
graag weten of je laatste menstruatie normaal en op tijd was. Heb je de
pil gebruikt? Noteer dan ook de datum waarop je met de pil bent gestopt.
Eerdere zwangerschappen. De verloskundige of gynaecoloog zal vragen of
dit je eerste zwangerschap is. Als je eerder zwanger bent geweest, wordt
ook gevraagd hoe deze zwangerschappen zijn verlopen.
Je gezondheid en de gezondheid van je partner. Om een beeld te krijgen
van je gezondheid, zal de verloskundige of gynaecoloog vragen naar
eventuele ziektes, operaties, bloedtransfusies en behandelingen. Heb je de
laatste maanden medicijnen gebruikt? Heb je gezondheidsklachten? Rook
je of heb je gerookt? Gebruik je alcohol of drugs of heb je die gebruikt?
De gezondheid van je familieleden. Komen er in je familie of die van je
partner ziekten of aandoeningen voor? Denk bijvoorbeeld aan suikerziekte, taaislijmziekte (cystic fibrosis), een open ruggetje, een spierziekte,
Downsyndroom of hartafwijkingen.
Je leefomstandigheden. Hoe woon je? Leef je alleen of met een partner?
Wat zijn je bezigheden? Als er bijzondere omstandigheden zijn in je leven,
dan is het verstandig dit te laten weten. Misschien krijg je tijdens de
zwangerschap te maken met veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied
van relaties, financiën, huisvesting of werk.
Je werkomstandigheden. Het is goed als je van tevoren bedenkt of er
risico’s op je werk zijn voor je ongeboren kind of voor jezelf. Je kunt dit ook
bespreken met je werkgever.
Onderzoeken. Je krijgt uitleg over het bloedonderzoek. En je bespreekt,
indien je dat wenst, de mogelijkheid van een screening op bepaalde
syndromen (zoals het syndroom van Down) en een 20 weken echo. Je kan
je op dit gesprek voorbereiden door thuis van tevoren
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl te lezen en in te vullen.

Vragen stellen
Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen. Schrijf je vragen en opmerkingen van
tevoren op, zodat je ze tijdens het bezoek niet vergeet. Je partner of iemand
anders is van harte welkom bij elke zwangerschapscontrole.
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Bedenk bij elke controle Hoe voel je je? Heb je klachten?
Schrijf dat van tevoren op papier, bijvoorbeeld met deze checklist:
+ Waar heb ik last van en wat gaat juist beter sinds de vorige afspraak?
+ Sinds wanneer bestaan de klachten?
+ Wat verergert of vermindert juist de klachten?
+ Wat denk ik zelf dat het is?
+ Wat verwacht ik van de zorgverlener?
Het is belangrijk om je vragen en wensen met je zorgverlener te bespreken.
Zo kan de zorgverlener de zorg geven die bij jou past. Bedenk ook:
+ Welke wensen heb ik?
+ Wat wil ik wel? En wat wil ik zeker niet?
Heb je geen vraag, maar maak je je zorgen? Ook dan is het belangrijk dat je
daar met de zorgverlener over praat.

Wat als het anders loopt dan verwacht?
Soms is een zwangerschap geen synoniem van ‘in blijde verwachting’,
gevolgd door een wolk van een baby en (een) gelukkige ouder(s).
Misschien ben je ongewenst/ongepland zwanger, zijn er problemen
in je relatie, is er iets aan de hand met je baby, verloor je je kindje, … ?
Gevoelens van verdriet, angst en onzekerheid worden soms moeizaam begrepen. Geef jezelf niet de schuld. Zoek steun in je directe
omgeving voor je vragen en twijfels. Aarzel niet om erover te praten
met je zorgverlener.
Op www.nvog.nl (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en
Gynaecologie) vind je meer informatie over medische aspecten van
een zwangerschap. Op www.nvog.nl vind je informatie en links
naar organisaties met gerichte informatie over verlies van een kind,
ongeplande zwangerschap.
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Wanneer ben je gestopt met anticonceptie:
Eerste dag van je laatste menstruatie:
Positieve zwangerschapstest op:
Gewicht vóór je zwangerschap:		
Lengte:

kg

cm

BMI vóór je zwangerschap:
Wat ging er door je heen toen je wist dat je zwanger was?

Hoe vertelden jullie het aan je omgeving/ouders/familie?
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Welke vragen zou je willen stellen aan de verloskundige of gynaecoloog?
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1e trimester
maand 2
week 6-9
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Je baby...
Ben je volgens de berekening 6 weken zwanger? Dan is het embryo nog maar
4 weken oud. Maar hij groeit snel. Ogen, oren, handen, voeten, vingers, tenen
en organen ontwikkelen zich snel.

Je baby groeit
Lengte bij 9 weken: ongeveer 2,5 cm
Mamma..
Ongemakken
Geleidelijk merk je misschien de eerste ongemakken: misselijkheid,
vermoeidheid, een veranderde smaak. Sommige zwangere vrouwen hebben
veel last van kwaaltjes, andere nauwelijks of niet. De ongemakken zijn
doorgaans onschuldig en van voorbijgaande aard.
Misselijk?
+ Eet voor je opstaat een beschuit, toast, sneetje brood of yoghurt.
+ Kies meerdere keren per dag voor een lichte maaltijd, in plaats van af en
toe een zware maaltijd.
+ Probeer na elke maaltijd even rust te nemen.
+ Eet nog een lichte maaltijd voor het slapengaan.
+ Wanneer deze tips onvoldoende werken kan je bij een reformzaak
gembercapsules kopen: hierin zit een hoge dosis gember, die ervoor zorgt
dat de maag sneller geleegd wordt. Dit helpt goed bij ongeveer de helft
van alle zwangeren met misselijkheid.

19

1e trimester

maand 2 | week 6-9

Bloedverlies
Heb je vaginaal bloedverlies tijdens de zwangerschap? Bloedverlies tijdens
de zwangerschap komt vaak voor, vooral in de eerste 3 maanden van de
zwangerschap. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals innesteling
van de vrucht in de baarmoederwand of een gesprongen vaatje van de
baarmoedermond die in de zwangerschap veel beter doorbloed is. Een
klein beetje bloedverlies kan normaal zijn, indien het bloedverlies op een
menstruatie lijkt, kan er sprake zijn van een miskraam. Neem dan contact op
met je verloskundige of gynaecoloog.
Preventie vroeggeboorte
Baby’s die geboren worden vóór 37 weken zwangerschap, noemen we
prematuur. De gevolgen voor de ontwikkeling van het kindje en de
opnameduur zijn afhankelijk van de zwangerschapsduur waarop je bevalt.
Een aantal risicofactoren die de kans op vroeggeboorte mogelijk verhogen,
kan worden aangepakt, zoals roken en ongezonde voeding. Het lijkt erop
dat ook een gebrekkige mondhygiëne vaker samengaat met vroeggeboorte.
Hoewel het niet duidelijk bewezen is dat het vroeggeboorte veroorzaakt, lijkt
het wel verstandig zorg te dragen voor een goede mondhygiëne. Spreek vanaf
het begin van je zwangerschap open met je verloskundige of gynaecoloog
over je medische situatie, leefomstandigheden en levensstijl.
Straling
Vermijd elke onnodige blootstelling aan ioniserende straling. Die komt onder
meer vrij bij röntgenstralen bij medische beeldvorming, zoals CT-scans en
röntgenfoto’s. Echografieën en MRI’s vallen hier niet onder. Zeg altijd dat
je zwanger bent voordat je een onderzoek ondergaat. Indien het medisch
noodzakelijk is voor je eigen gezondheid kan het soms toch nodig zijn. Je
zorgverlener zal dan de voor- en nadelen moeten afwegen en dit met je
bespreken.
Werk
Werkomstandigheden kunnen risico’s voor de zwangerschap met zich
meebrengen. Bijvoorbeeld werk waarin je wordt blootgesteld aan trillingen
(vrachtauto’s, landbouwmachines), ioniserende straling (straling van
radioactieve stoffen) of chemische stoffen. Gezondheidsklachten kunnen
ook ontstaan door fysiek zwaar werk, zoals veelvuldig tillen, trekken, duwen
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of dragen. Heb je met zulke werkomstandigheden te maken? Pas je werk
dan aan in overleg met je werkgever. Er zijn verschillende regelingen voor
werknemers die zwanger of pas bevallen zijn.
Je kunt ook overleggen met de bedrijfsarts (arbodienst) of inlichtingen
vragen bij de Inspectie SZW (www.inspectieszw.nl). Je werkgever kan je een
(vrijwillig) preventief consult aanbieden bij de bedrijfsarts. De b
 edrijfsarts
brengt jouw risico’s tijdens het werk in kaart en adviseert de werkgever daarover. Uiteraard kun je ook overleggen met je verloskundige of
gynaecoloog.
Werk je in nacht- of ploegendienst? Dan kun je aan je werkgever vragen om
je werk- en rusttijden tijdens de zwangerschap aan te passen. Ben je zwanger
van een tweeling dan kan je eerder stoppen met werken. Een zwangere heeft
recht op extra pauzes en is in principe niet verplicht om ‘s nachts te werken
of om over te werken. Deze regels gelden ook voor de eerste 6 maanden na
de bevalling. Als het niet mogelijk is om je werk gezond en veilig uit te voeren,
dan is je werkgever verplicht om je tijdelijk ander werk aan te bieden. Het is
overigens wettelijk niet toegestaan om iemand vanwege zwangerschap te
ontslaan of het contract niet te verlengen. Zie voor meer informatie: www.
zwangerwijzer.nl en www.rivm.nl/zwangerschap/werk (risico’s op het werk)
Werkgever op de hoogte brengen
Meld zo vlug mogelijk je zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum
aan je werkgever, zodat je aanspraak kan maken op bepaalde rechten. Je bent
o.a. beschermd tegen ontslag en je mag geen werk uitvoeren dat schadelijk
kan zijn voor je baby. Geeft dit daarna ook aan bij het UWV.
Emoties
De veranderingen in je lichaam hebben invloed op je gemoedstoestand.
Je stemmingen kunnen heel wisselend of extreem zijn. De behoefte aan
tederheid en seks kunnen wisselen. Je kan ook vlugger huilen, je onzeker
voelen of juist heel blij en gelukkig zijn. Natuurlijk maak je je ook wel eens
zorgen. Zal mijn kindje gezond zijn? Zal ik mijn werk en ouderschap kunnen
combineren? Praat erover met je partner, zodat jullie weten wat jullie bezighoudt. Heb je geen partner of wil je dit liever met iemand anders delen, praat
dan met iemand die je vertrouwt. Ook als negatieve emoties overheersen,
is het belangrijk dat je ze bespreekt. Informatie over stress en psychische
klachten tijdens de zwangerschap en erna vind je op www.lkpz.nl.
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1e trimester

maand 2 | week 6-9

Begeleiding
Zwanger zijn is een ingrijpende gebeurtenis. Je zorgverlener kan helpen
bij het maken van keuzes en het krijgen van inzicht in je zwangerschap en
bevalling. Begeleiding tijdens de zwangerschap biedt ruimte om bewust
tijd te maken voor je kind en bereidt jullie voor op de geboorte. Tijdens de
bevalling coacht de verloskundige of gynaecoloog en verpleegkundige je door
de bevalling. Na de bevalling ondersteunen we de zorg voor jezelf en je kindje.
Ook als de zwangerschap en kraamtijd anders lopen dan verwacht, kan de
verloskundige of gynaecoloog wat voor je betekenen.
Prenatale screening
Lees meer over prenatale screening in de folders van het RIVM: Informatie
over de screening op down-, edwards- en patausyndroom en informatie
over de 20 wekenecho. Als je in een vorige zwangerschap een kindje met een
afwijking hebt gehad of er is op basis van je familie of medicijngebruik een
verhoogd risico, dan kom je in aanmerking voor prenatale diagnostiek.
Er wordt dan een op jouw situatie toegespitst plan gemaakt.

Tip
Ga bij je zorgverzekering na welke onderzoeken je tijdens
de zwangerschap en in het kraambed vergoed krijgt.
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 2 maanden:		

kg

Contactgegevens van je gynaecoloog of verloskundige:

Vermoedelijke bevallingsdatum:
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1e trimester
maand 3
week 10-13

24

Je baby...
Je baby lijkt steeds meer op een ‘echt’ mensje. Gezicht, armen, benen,
handen, voeten, vingers en tenen zijn duidelijk zichtbaar en de organen
groeien snel. Je kindje begint te bewegen, maar dat voel je voorlopig nog niet.

Je baby groeit
Lengte bij 12 weken: ongeveer 5,5 cm

Mamma...
Op controle
Tijdens je eerste bezoek vertelt je verloskundige of gynaecoloog over een
bloedonderzoek dat je kunt laten doen. Dit bloedonderzoek gebeurt alleen
met jouw toestemming. Hierbij kijken we naar:
+ Wat is je bloedgroep A, B, AB of O?
+ Ben je Rhesus D-negatief of Rhesus c-negatief?
+ Bevat je bloed antistoffen tegen bloedgroepen die je zelf niet hebt?
+ Ben je besmet met één van de infectieziekten syfilis (lues), hepatitis B of hiv?
Als het bloedonderzoek uitwijst dat je baby kans heeft om ziek te worden,
is het vaak mogelijk om jou al tijdens de zwangerschap te behandelen en
zo je baby te beschermen. Daarom krijg je het bloedonderzoek vroeg in de
zwangerschap aangeboden, zodat een behandeling snel kan worden gestart.
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1e trimester

maand 3 | week 10-13

Ongemakken
Vanaf nu begint je buik echt te groeien. Je baarmoeder groeit en drukt op
je blaas, waardoor je vaker moet plassen. Voel je heel vaak aandrang om te
plassen? Dat kan door een blaasontsteking komen. Meestal heb je dan ook
een branderig gevoel bij het plassen. Breng in dat geval een potje ochtend
urine voor controle naar de verloskundige of gynaecoloog. Als blijkt dat je een
ontsteking hebt, krijg je antibiotica.
Tijdens de zwangerschap komen aambeien vaker voor. Aambeien zijn
uitstulpingen van bloedvaatjes bij de anus. Aambeien kunnen jeuken en pijn
doen. Persen kan de klachten verergeren. Probeer daarom verstopping en
harde ontlasting te voorkomen.
Zo kan je dit proberen te voorkomen of te verhelpen:
+ Drink minstens 1,5 liter water per dag (niet te veel voor het slapengaan)
+ Eet vezelrijke voeding zoals groenten, fruit, muesli en volkorenproducten
+ Beweeg voldoende
+ Neem rustig de tijd om naar het toilet te gaan
Verzorging
Besteed voldoende aandacht aan mondhygiëne. Tijdens de zwangerschap
wordt onder meer je tandvlees gevoeliger en zijn je tanden vatbaarder voor
bederf. Bij tandbederf kunnen bacteriën zich via de mond door het lichaam
verspreiden. Een bezoek aan de tandarts plan je het beste in het tweede
trimester. Vertel je tandarts dat je zwanger bent. Verdoving is geen enkel
probleem en een röntgenfoto van de tanden ook niet.
Vaginale afscheiding
Vaginale afscheiding neemt vaak toe tijdens de zwangerschap. Dat is
normaal. Neem contact op als de afscheiding een abnormale geur of kleur
heeft, of als je ook vaginale jeuk, pijn of een branderig gevoel hebt. Het kan
dan zijn dat je een infectie hebt. Zo nodig krijg je daarvoor medicijnen.
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Hepatitis B
Sommige mensen zijn besmet met hepatitis B zonder het te weten. Dit
wordt gecontroleerd bij een van de eerste bloedonderzoeken tijdens de
zwangerschap. Bij zwangere vrouwen die het hepatitis B virus bij zich dragen,
is het belangrijk om zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de baby bij
de geboorte te beschermen; waaronder een vaccinatie binnen 12 uur na de
geboorte.
Griep
Als zwangere ben je vatbaarder voor een ernstig verloop van de griep en
de complicaties ervan. Zwangere vrouwen met een hartziekte, longziekte,
diabetes (suikerziekte) en zwangere vrouwen met een lagere weerstand
tegen infecties door ziekte of medicijngebruik komen in aanmerking voor de
griepprik. Deze vrouwen wordt aangeraden vanaf 14 weken zwangerschap
een griepvaccinatie te halen ten tijde van het griepseizoen. De ideale p
 eriode
van inenting ligt tussen half oktober en half november. Bij vaccinatie is
de baby dubbel beschermd: door de antistoffen die hij meekrijgt via de
moederkoek en doordat hij de griep niet kan oplopen via zijn moeder. Voor
gezonde vrouwen die niet tot bovengenoemde doelgroep behoren is een
griepvaccinatie niet nodig.
Kinkhoest
Ben je niet beschermd tegen kinkhoest? Dan kan je na de geboorte je baby,
die nog niet (volledig) immuun is, besmetten. Bij een kind is kinkhoest ernstig
en soms zelfs dodelijk. Daarom geeft de Gezondheidsraad het advies om alle
zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest. Zolang dit nog niet binnen
het rijksvaccinatieprogramma is opgenomen is dit alleen op eigen wens, tegen eigen betaling mogelijk. De kinkhoest vaccinatie wordt het beste toegediend tussen week 28 en 32 van de zwangerschap. Zo maak je antistoffen aan
die via de navelstreng aan je baby worden doorgegeven. Bij vaccinatie vóór de
zwangerschap gaan er nauwelijks antistoffen naar je baby. Het combinatievaccin kinkhoest/tetanus/difterie kan veilig toegediend worden. Bij de EASE
Travel Clinic kun je op afspraak laten vaccineren: de kosten bedragen: 22 euro
voor het consult en 35 euro voor het vaccin.
Meer informatie vindt u op: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/vaccinaties_op_maat/Kinkhoestvaccinatie_voor_zwangere_vrouwen
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1e trimester

maand 3 | week 10-13

Voorkom besmettingen die een risico inhouden voor je baby

Toxoplasmose (veroorzaakt door een parasiet)
De volgende adviezen gelden:
+ Eet geen rauw of half doorbakken vlees.
+ Was grondig alle groenten en fruit, ook voorverpakte salades.
+ Verhit vlees en bereide maaltijden voldoende.
+ Vermijd contact met kattenuitwerpselen: laat iemand anders de
uitwerpselen uit de kattenbak verwijderen of draag handschoenen.
+ Draag handschoenen als je tuiniert of in contact komt met aarde.
+ Was je handen en nagels zorgvuldig vóór het bewerken van voedsel, nadat je rauw vlees hebt aangeraakt of bewerkt, of nadat je
tuinierde.
+ Meer informatie vind je op www.rivm.nl/toxoplasmose.
Listeriose (veroorzaakt door een bacterie)
+ Eet geen zuivelproducten op basis van niet-gepasteuriseerde melk
en geen kazen op basis van rauwe melk (au lait cru).
+ Vermijd voorverpakte gerookte vis.
+ Bewaar voeding in de koelkast en respecteer de houdbaarheidsdatum.
+ Deze bacterie gaat dood door koken of bakken.
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Salmonella (veroorzaakt door een bacterie)
+ Eet geen (eigen bereidingen met) rauwe eieren (bv. zelfbereide mayonaise).
+ Koken en grondig garen doden deze bacterie. Hardgekookte eieren en gare
eieren in gerechten kunnen dus wel.
Cytomegalie (veroorzaakt door een virus)
Adviezen als je vaak in contact komt met kinderen jonger dan 5 à 6 jaar:
+ Was regelmatig je handen, in het bijzonder na contact met speeksel of
urine van kleine kinderen (bv. luier, potje etc.), of draag beschermende
handschoenen bij het wisselen van luiers of contact met vuile was van
kleine kinderen.
+ Vermijd mondcontact: neem geen gebruikt eetgerei van je kind in de
mond (bv. lepel aflikken, uit dezelfde beker drinken, …), stop de fopspeen
van je kind niet in je mond en geef geen kusjes op de mond.
+ Reinig speelgoed, werkbladen en andere oppervlakken die in contact komen met lichaamsvocht van jonge kinderen geregeld.
Kraamzorg
Neem contact op met een kraamcentrum, zodat zij je na de bevalling thuis
kunnen begeleiden en ondersteunen. Aanmelden is in de meeste gevallen al
voor 16 weken zwangerschap nodig. Neem contact op met je zorgverzekeraar
alvorens contact op te nemen met de kraamzorg.
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1e trimester

maand 3 | week 10-13
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 3 maanden:		

kg

Je ervaringen tijdens de echo:

Foto van de eerste echo:

31

2e trimester
maand 4
week 14-18
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Je baby…
Je baby is heel actief: hij trappelt met de beentjes en zwaait met de armen.
Het hoofdje is nog altijd groot in verhouding tot het lichaam. De oogleden
zijn gevormd, maar gaan pas later open. De romp is recht en de ribben verschijnen. De huid van je baby is doorzichtig, je ziet duidelijk de bloedvaten.
De onderarmen beginnen te groeien en de handjes zijn al helemaal gevormd.
Met een doptone hoor je het hartje al goed kloppen. Toch voelen de meeste
vrouwen in deze periode nog geen bewegingen van hun kind.

Je baby groeit
Lengte bij 16 weken: ongeveer 16 cm
Gewicht bij 16 weken: ongeveer 150 gr
Mamma…
Leuk vooruitzicht!
De vermoeidheid en misselijkheid zijn normaal gesproken voorbij. Je buikje
wordt zichtbaar en je hebt meer energie. Toch nog ongemakken? Bespreek ze
met je zorgverlener. Weet ook dat je binnenkort een héél bijzondere ervaring
te wachten staat: je zal je kindje(s) voor het eerst voelen bewegen. Een leuk
vooruitzicht!
Beweging
Net als vóór je zwangerschap blijft het belangrijk om voldoende te bewegen.
Sporten en matige lichamelijke activiteit tijdens de zwangerschap zijn niet
schadelijk voor jou of je kindje en verbeteren je fitheid en conditie. Zwemmen, fietsen en wandelen zijn ideaal. Sommige vrouwen krijgen tijdens de
zwangerschap last van spataderen. Bewegen kan helpen deze klachten te
verminderen. Ook het dragen van elastische (steun)kousen helpt de klachten
van spataderen te verminderen.
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2e trimester

maand 4 | week 14-18

Afvallen en vasten tijdens de zwangerschap
Vasten of teveel afvallen tijdens de zwangerschap is ongezond voor jou en je
baby.
Wil je vasten? Bijvoorbeeld vanwege de Ramadan? Bespreek dit met je verloskundige of gynaecoloog.
Dankzij de volgende tips ben je fit zwanger:
+ Vermijd langdurig zitten (televisie kijken, achter de computer zitten, in de
auto zitten, zittend werk).
+ Blijf voldoende bewegen, afgestemd op de mogelijkheden en sport
prestaties van voor de zwangerschap.
+ Luister naar je lichaam. Pas zo nodig het tempo en de duur aan en vermijd
uitputting.
+ Drink voldoende water bij het sporten.
Er is heel wat keuze voor zwangere vrouwen en hun partner; van zwangerschapsyoga tot een “puf- cursus”, voor ieder wat wils. Er wordt veel aandacht
besteed aan je bekkenbodemspieren en aan ademhalingsoefeningen.
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 4 maanden:		

kg

Wat waren de meest aparte, grappige reacties op je zwangerschap?

Heb je al (een) kind(eren)? Vertelde je al dat je zwanger bent?
Wat was de reactie?

Favoriete namen:
		Jongen

Meisje

1.		
2.		
3.		
4.		
5.			
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2e trimester
maand 5
week 19-22
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Je baby…
Je baby slikt vruchtwater, plast en vertoont gelaatsuitdrukkingen. Hij reageert
op geluiden van buitenaf. De haartjes op het hoofd beginnen te groeien, de
nageltjes worden zichtbaar. Het hartje klopt ongeveer 120 à 160 slagen per
minuut.

Je baby groeit
Lengte bij 20 weken: ongeveer 22 cm
Gewicht op 20 weken: ongeveer 350 g

Mamma…
Op controle
Mocht je het geslacht nog niet weten, dan kom je er nu misschien
achter. Tenzij je je liever laat verrassen natuurlijk. Als je dit wil zal door
middel van de 20-weken echo (het Structureel Echoscopisch Onderzoek)
je kindje uitgebreid onderzocht worden. Er kunnen op dit ogenblik een
aantal ernstige afwijkingen worden opgespoord. Weet dat een correct en
volledig uitgevoerde echo niet alle afwijkingen kan uitsluiten. Indien door
omstandigheden belangrijke delen van het onderzoek niet kunnen worden
uitgevoerd (bv. door de positie van je kindje), kun je voor een aanvullende
controle worden uitgenodigd.
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2e trimester

maand 5 | week 19-22

Vaccinaties
Plan je een verre reis tijdens je zwangerschap, bespreek dat dan met je
verloskundige of gynaecoloog. Misschien zijn bepaalde reisvaccinaties nodig
of is uitstel van je reis tot na je bevalling aangewezen.
Vlinders in je buik
Voel je zachte schopjes of vlindertjes in je buik? Dat zijn de bewegingen van
je kindje(s) die je nu begint te voelen. Ben je voor het eerst zwanger? Dan kan
het nog even duren voor je dit gevoel herkent.
Op stap
Wil je er samen nog eens tussenuit voordat jullie gezin uitbreidt? Neem
je de auto, weet dan dat het dragen van de autogordel ook tijdens de
zwangerschap wettelijk verplicht is en veiliger voor jou en je baby. Doe de
horizontale riem van de autogordel onder je buik en onderbreek regelmatig
een lange autorit om even rond te wandelen. Wil je het vliegtuig nemen,
bespreek dit dan eerst met je zorgverlener en informeer vooraf bij de
luchtvaartmaatschappij tot welke zwangerschapsduur ze vliegen toelaten.
Vraag eventueel ook naar een zitplaats met extra beenruimte (meestal tegen
extra betaling).
Houd rekening met deze reistips:
+ Je huid is gevoeliger voor de zon: gebruik zonnebrandcrème met een hoge
beschermingsfactor en vermijd overmatig zonnebaden.
+ Bescherm je gezicht en zoek regelmatig verkoeling.
+ Drink voldoende water.
+ Beweging blijft belangrijk, neem dus zeker ook eens de fiets of maak een
wandeling.
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Verzorging
Tegen het einde van deze maand ben je al over de helft van je zwangerschap.
Je lichaam bereidt zich voor op de geboorte. Niet alleen je buik wordt
steeds groter, ook je borsten worden zwaarder en voller. Je tepels en
tepelhof worden gevoeliger en veranderen van kleur door een toegenomen
pigmentatie (donkerdere kleur). Door de toegenomen pigmentatie verschijnt
mogelijk ook een donkere verticale ‘zwangerschapslijn’ (linea nigra)
tussen je schaambeen en je navel. Deze lijn verdwijnt meestal vanzelf na
je z wangerschap. Kies voor comfortabele zwangerschapskleding en goed
passende beha’s, aangepast aan je veranderende lichaam.
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2e trimester

maand 5 | week 19-22

Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 5 maanden:		

kg

Kwam je het geslacht te weten?
Jongen

Meisje

het mag een verrassing blijven

Wat kwam je nog te weten tijdens de controle?

Je voelde je baby(‘s) voor het eerst bewegen op: Hoe voelde dat aan?
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Heb je kinderopvang nodig?

Ja

Nee

Indien je in de toekomst kinderopvang nodig hebt, wie gaat dan je kindje(s)
wanneer opvangen?
Mamma, Pappa, grootouder, kinderopvang…
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
Contactgegevens kinderopvang:
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2e trimester
maand 6
week 23-27
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Je baby…
Je baby groeit nu minder snel, maar bouwt onderhuids vet op. Hij kan zijn
oogjes openen en hoort zowel de geluiden in je lichaam als de geluiden van
buitenaf. Hij reageert daarop met schopjes.
Bij vroeggeboorte kunnen kindjes vanaf 24 weken zwangerschapsduur
levensvatbaar zijn. Indien je te vroeg dreigt te bevallen zal op dat moment
door gynaecoloog en kinderarts gesproken worden over de kansen voor jullie
kindje en zal je voorgelicht worden over wat je kunt verwachten in de nabije
toekomst.

Je baby groeit
Lengte bij 24 weken: ongeveer 30 cm
Gewicht op 24 weken: ongeveer 660 g

Mamma…
Mmm, … melk!
Bespreek met je partner de voeding van je kindje. Ga je borstvoeding geven?
Bereid je goed voor door, samen met je partner, bijvoorbeeld een kraambeurs
te bezoeken.
Enkele voordelen van borstvoeding voor je kindje
+ De moedermelk tijdens de eerste dagen na de geboorte bevordert de
eerste ontlasting van de baby en bevat heel veel antistoffen die zorgen
voor een eerste belangrijke beschermende laag in de darmen.
+ Moedermelk is rijk aan afweerstoffen die een baby tijdens de eerste
maanden beschermen tegen allerlei infecties.
+ Moedermelk lijkt te beschermen tegen allergie. Uitsluitend borstvoeding
tot zes maanden vermindert het risico op koemelkeiwit allergie.
+ Moedermelk beschermt tegen overgewicht en hart- en vaatziekten bij het
kind op latere leeftijd.
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2e trimester

maand 6 | week 23-27

+ Moedermelk is licht verteerbaar en veroorzaakt minder maag- en
darmproblemen dan flesvoeding.
+ De hoeveelheid en de samenstelling van de melk zijn altijd aangepast aan
de behoefte van de baby.
+ Voor meer informatie over borstvoeding kun je terecht op 
www.borstvoeding.nl of bij je verloskundige of gynaecoloog.
Enkele voordelen van borstvoeding voor jou
+ Tijdens het voeden trekt je baarmoeder samen waardoor je sneller herstelt
van de bevalling en je minder kans hebt op bloedingen na de bevalling.
+ Borstvoeding vraagt energie: je vetreserves worden aangesproken en je
benadert sneller je gewicht van voor de zwangerschap.
+ Vrouwen die minstens 3 maanden uitsluitend borstvoeding geven,
lopen minder risico op borstkanker vóór de menopauze (overgang) en op
eierstokkanker. Er is ook mogelijk minder kans op botontkalking en het
breken van een heup na de menopauze.
+ Moedermelk is onmiddellijk beschikbaar op de juiste temperatuur.
+ Borstvoeding zorgt voor een innig contact tussen mama en baby en een veilig
gevoel bij de baby. Naast individuele voordelen zijn er belangrijke sociale,
economische en ecologische voordelen (kostenbesparend, minder afval, …).
Soms is borstvoeding niet (meer) mogelijk of wenselijk. In dat geval is
flesvoeding een goed alternatief. Het kan ook zijn dat je door het geven
van borstvoeding stress ervaart of dat je het een onaangename of pijnlijke
sensatie vindt. Ook kan het zijn dat er onvoldoende melk aangemaakt
wordt. Als je problemen ervaart of in het verleden gehad hebt, maar je wilt
wel graag borstvoeding (blijven) geven, kan je een lactatiekundige om hulp
vragen (deze zorg wordt niet standaard vergoed door de verzekering).
Flesvoeding heeft ook voordelen
+ Je hoeft niet alle voedingen zelf te geven, waardoor je meer (nacht)rust
krijgt en je fitter kunt voelen.
+ Je partner kan ook jullie kind voeden, waardoor de band tussen vader en
kind hechter kan worden.
+ Je hoeft niet altijd aanwezig te zijn als je kindje voeding nodig heeft.
+ Je hebt geen kans op een borstontsteking of tepelkloven.
+ Jouw voedingsinname of medicatiegebruik is niet van invloed op de
voeding van de baby.
44

Harde buik
Voelt je buik soms hard aan? Onschuldige samentrekkingen van je baar
moeder zijn zwak, onregelmatig en doen geen pijn. Als er geen regelmaat in
zit, mag dit tot wel twintig keer per dag.
Zwangerschapssuiker (diabetes)
Tussen 24 en 28 weken word je, als je een verhoogd risico hebt, getest op
zwangerschapsdiabetes via het drinken van een portie suiker gevolgd door
twee bloedafnames waarbij de bloedsuiker wordt gecontroleerd (OGTT test).
Worden abnormaal hoge waarden vastgesteld? Dan heb je zwangerschapssuikerziekte (diabetes gravidarum). De behandeling bestaat uit gezonde
voeding, beweging en indien nodig ook tabletten of insuline. Na je bevalling
zullen de bloedsuikerwaarden weer normaal worden.
Ongeveer de helft van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontwikkelt
binnen 5 tot 10 jaar diabetes. Een gezonde voeding en regelmatige beweging
kunnen je kans op blijvende diabetes sterk verminderen.
Op www.voedingscentrum.nl vind je meer informatie over zwangerschapsdiabetes. Na de bevalling wordt geadviseerd om jaarlijks bloedonderzoek
(nuchtere suikerwaarde) te laten uitvoeren bij de huisarts om diabetes op te
sporen en eventueel op tijd te behandelen.
Alarmsignalen tijdens de zwangerschap
Neem onmiddellijk contact op met je arts of verloskundige als:
+ je op je buik gevallen bent.
+ je onverklaarbare pijn hebt.
+ je vaginaal bloed verliest.
+ je vaginaal vocht verliest.
+ je baby minder beweegt dan gewoonlijk of je de baby de laatste 24 uur
niet meer voelde bewegen (de bewegingen van je kindje zijn voelbaar
vanaf ongeveer 16 à 20 weken zwangerschap).
+ je hoofdpijn hebt die gepaard gaat met misselijkheid, maagpijn,
tintelende vingers, troebel zicht, vochtophopingen in je ledematen
en je gezicht of het gevoel hebt dat er een riem om je bovenbuik zit.
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Neem ook contact op als:
+ je gewicht verliest (bv. bij meer dan veelvuldig braken).
+ je aanhoudende koorts hebt (meer dan 38 °C).
+ je overdreven veel vaginale afscheiding hebt.
+ je ongerust bent.
Hoge bloeddruk
Het kan zijn dat je in de zwangerschap een hoge bloeddruk krijgt. Daarom
wordt je bloeddruk regelmatig gemeten. Een te hoge bloeddruk kan goed behandeld worden door middel van medicatie. Als je naast een hoge bloeddruk
ook eiwit verliest in de urine dan noem je dit een zwangerschapsvergiftiging
(preeclampsie). Sommige vrouwen hebben hierbij ook afwijkende bloedwaarden van de lever en bloedplaatjes (HELLP syndroom). Het is belangrijk
om klachten die je hiervan kan krijgen in de gaten te houden (hoofdpijn die
gepaard gaat met misselijkheid, maagpijn, tintelende vingers, troebel zicht,
vochtophopingen in je ledematen en je gezicht of het gevoel hebt dat er een
riem om je bovenbuik zit).
Heb je zwangerschapsvergiftiging en/of HELLP syndroom dan word je opgenomen in het ziekenhuis en zal de bevalling bijna altijd eerder opgewekt
worden. Wanneer precies is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Voorbereiding op de geboorte
Een geboorteplan is een schema waarin je beschrijft wat je verwachtingen en
wensen zijn rondom de bevalling; wie is erbij aanwezig, hoe kijk je aan tegen
pijnstilling, etc. De verwachtingen en wensen bespreek je met de zorgverlener om deze zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen om zo tot een
haalbaar voornemen te komen. Het geboorteplan vul je thuis zo veel mogelijk
in en neem je samen met de verpleegkundige door op het verpleegkundig
spreekuur. Het ingevulde document maakt deel uit van je medisch dossier. De
verloskundige of gynaecoloog die jou tijdens de bevalling begeleidt, kan op
die manier altijd je geboorteplan nalezen.
Het document is te downloaden en in te vullen op: https://gynaecologie.
mumc.nl/sites/obstetrie_gynaecologie/files/geboorteplan_mumc.pdf
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Een uitgebreid voorbeeld van een geboorteplan vind je op
www.deverloskundige.nl, onder ‘Bevalling’. Meer informatie over bevallen,
pijnbestrijding e.d. vind je op:
+ www.deverloskundige.nl, onder ‘Bevalling’
+ www.nvog.nl → voorlichting → voorlichtingsbrochures → ‘Pijnbestrijding
tijdens de bevalling’
+ www.thuisarts.nl → voer de zoekterm ‘Bevalling’ in
Aangezien het MUMC+ een opleidingsziekenhuis zijn er ook studenten
in opleiding tot verloskundige, arts of verpleegkundige aanwezig op onze
afdeling. Indien u bezwaar heeft tegen aanwezigheid van een student tijdens
de bevalling kunt u dit aangeven bij uw zorgverlener.
Kraamzorg
Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf
en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of
bezoek. De kraamverzorgende legt meestal een huisbezoek af voor de 34ste
zwangerschapsweek om de thuissituatie in kaart te brengen en eventuele
vragen te beantwoorden.
Erkenning
Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan is
je echtgenoot/partner automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen
kan hij het kind erkennen. Door de erkenning is de vader nog geen w
 ettelijke
vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk
gezag aanvragen. Ook duomoeders kunnen een kind erkennen. Je kan in elke
gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet
meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Kijk voor
meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenningkind
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2e trimester

maand 6 | week 23-27
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 6 maanden:		

kg

Wat waren de reacties van anderen toen ze je baby(‘s) voelden bewegen?

Welke babyspullen kan je lenen en van wie?
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3e trimester
maand 7
week 28-31
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Je baby…
De organen en zintuigen van je baby vervolmaken zich. Hij zuigt op zijn duim
en kan zijn oogjes - waarvan de kleur pas na de geboorte bepaald wordt openen. Hoewel slapen zijn hoofdactiviteit blijft, voel je je kindje regelmatig
bewegen. Soms ligt het hoofdje al naar beneden, de ideale positie voor de
geboorte.

Je baby groeit
Lengte bij 28 weken: ongeveer 35 cm
Gewicht bij 28 weken: ongeveer 1100 g

Mamma…
Op controle
In het ziekenhuis wordt bij bijna elke controle met de echo gekeken. Eigenlijk
is dat niet per se nodig, maar de meeste vrouwen vinden het leuk even de
baby te bekijken. Verder kunnen we zien hoeveel vruchtwater er is en hoe
de baby ligt. De groei van de baby kan door het voelen aan de buik worden
bekeken. We voeren standaard een groei echo uit rond 32 weken en bij een
hoog risico op groeiproblemen of bij twijfel doen we dit vaker. Dit betekent
niet dat er dan wat aan de hand is. Het kan ook zijn dat we extra onderzoeken
doen om complicaties tijdig op te sporen. Deze kunnen bestaan uit
bloedtesten, echo’s en uitwendig onderzoek (bloeddruk meting en onderzoek
van de baarmoeder).
Tijdens een echo kan je kindje niet langer in één beeld worden getoond. Hij
past niet meer op het scherm…. Daarvoor is je baby te groot geworden.
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3e trimester

maand 7 | week 28-31

Rust
De geboorte komt nu echt dichterbij. Je bent misschien wat trager
of onhandiger en wat vlugger moe. Het is moeilijker om een goede
slaaphouding te vinden. Je krijgt soms krampen in je benen of de b
 ewegingen
van de baby houden je wakker. Je kindje ondervindt geen last van jouw
slaapstoornissen, het heeft een eigen slaap-waakritme. Als je ‘s nachts niet
goed kan slapen, probeer dan overdag te rusten.
Babyuitzet
Niets leuker dan die eerste babyspullen in huis halen. Wat heb je al? Wat
kan je lenen? Wat koop je zelf? Stel je een geboortelijst samen? Bekijk het
aanbod kritisch: zijn de spulletjes naast schattig of hip, ook en vooral veilig,
noodzakelijk en praktisch?
Nog geen kinderkamer? Geen nood. Laat je baby de eerste 6 maanden ter
preventie van wiegendood slapen in de ruimte waar jij ook bent, weliswaar in
zijn eigen bedje.
Maagzuur
Heb je last van brandend maagzuur? Dit komt doordat de overgang van je
slokdarm naar de maag minder goed sluit door hormonale veranderingen.
De groei van de baarmoeder verhoogt ook de druk op je maag. Volgende
tips kunnen helpen:
• Kies meerdere keren per dag voor een lichte maaltijd, in plaats van minder
vaak maar zwaarder te eten.
• Eet langzaam en kauw goed.
• Vermijd sterke koffie, bruisende dranken, vet, zuur of pikant voedsel.
• Zit goed rechtop.
• Als de klachten erg zijn, mag je de medicijnen die ervoor bestaan gewoon
gebruiken: Gaviscon, Antagel, Regla-PH, Rennie, Zantac en omeprazol
mogen in de zwangerschap gewoon gebruikt worden. Liever een drankje
dan een tablet.
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Verzorging
Je kunt in deze fase van je zwangerschap nog gerust een bad nemen, tenzij je
zorgverlener dit afraadt. Het kan je helpen om heerlijk te ontspannen. Wees
voorzichtig, je kunt duizelig worden. Stap je in of uit bad, pas dan op dat je
niet uitglijdt.
Broertjes en zusjes
Heb je al (een) kind(eren), bereid jullie dan samen voor op de komst van de
baby. Samen een boekje erover lezen, de echo’s bekijken en erover vertellen,
samen op controle gaan, samen de bewegingen in je buik voelen, iets
knutselen voor de nieuwe baby.
Zoek contact
Praten, zingen, naar muziek luisteren, zacht over je buik wrijven. Zoek contact
met je kindje en geniet daarvan met het hele gezin.
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3e trimester

maand 7 | week 28-31
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 7 maanden:		

kg

Wat kwam je te weten tijdens een controle?
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3e trimester
maand 8
week 32-35
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Je baby…
Nu de longen zich verder ontwikkelen, is je baby bijna volgroeid. Hij komt
vanaf nu vooral bij in gewicht. Hij wordt beschermd door wit huidsmeer dat
na de geboorte vaak nog zichtbaar is, vooral in de huidplooien.

Je baby groeit
Lengte bij 35 weken: ongeveer 43 cm
Gewicht bij 35 weken: ongeveer 2500 g

Mamma…
De laatste loodjes. De laatste weken kunnen letterlijk en figuurlijk zwaar
wegen. Probeer ongemakken te verzachten en te genieten van je bolle buik.
Gelukkig kan je beginnen met aftellen. Probeer voldoende te rusten, bij
voorkeur op je linkerzij.
Zwangerschapsverlof
Werk je of ben je werkloos, dan heb je recht op 16 weken zwangerschaps
verlof (19 weken bij een meerling), waarvan 4 weken verplicht vóór de
bevalling. Als je weer aan het werk gaat, zul je merken dat je de eerste tijd
nog heel kwetsbaar bent. Daarom zijn er speciale regelingen voor vrouwen
die net bevallen zijn en ook voor vrouwen die borstvoeding geven. Meer
informatie hierover vind je op www.fnv.nl/zwangerschap.
Koffer maken?
Pak je koffer in met benodigdheden (https://www.consumentenbond.nl/
zwanger/bevallingstas) voor jezelf en je kindje. Vergeet niet een aantal
belangrijke documenten klaar te leggen (bv paspoort).
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3e trimester

maand 8 | week 32-35

58

Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:
Totaal aangekomen gewicht na 8 maanden:		
Ligging baby('s)

Hoofdje omlaag

Stuit omlaag

kg
Dwarsligging

Wat waren je ervaringen tijdens de controle?

Je zwangerschapsverlof start op:

Hoe gaat jullie kindje(s) heten?

Stuur je na de geboorte een boodschap naar familie, vrienden, …?

Schrijf hier alvast je idee voor een leuk of origineel tekstje:
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3e trimester
maand 9
week 36-…
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Je baby…
Je baby maakt zich klaar om geboren te worden. Ook de longen zijn nu rijp
en voorbereid op de eerste hap lucht. Meestal bevindt het hoofdje zich in je
bekken. Soms ligt het stuitje onder of ligt je baby dwars. De huid van je kindje
is nu zacht en soepel.

Mamma…
Naderende bevalling
De bevalling kan zich op de volgende manieren aankondigen:
+ Je verliest bloed of de slijmprop.
+ Je vliezen breken (je verliest vruchtwater).
+ Je hebt regelmatige pijnlijke weeën, voelbaar in je buik en/of onderrug.
Herken je één of meer van deze tekenen neem dan contact op met het Vrouw,
Moeder en Kind Centrum (043-3876240; spoednummer)
Aftellen!
Je kan nu echt beginnen met aftellen. Nog een paar weken? Of een paar
dagen? Neem voldoende rust, hoewel je misschien ‘nesteldrang’ hebt en alles
wilt opruimen en poetsen. Heb je korte, onregelmatige weeën? Deze starten
de bevalling nog niet op. Je baarmoeder oefent als het ware op het ‘echte
werk’.
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3e trimester

maand 9 | week 36-…

Aangifte van de geboorte
Het is belangrijk dat je partner binnen 2 werkdagen aangifte doet van de
geboorte van jullie kind. De gemeente geeft de geboorteaangifte door aan
het consultatiebureau en aan de organisatie die de hielprik organiseert. De
geboorteaangifte is ook nodig om kinderbijslag aan te vragen. Vergeet niet
om bij de aangifte een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
Geboorteverlof
Je partner heeft recht op 2 dagen betaald en 3 dagen onbetaald verlof. De
aanvraag gebeurt via de werkgever. Het kan zijn dat de CAO van je partner
anders bepaalt.
Vaccinatie van je kind
De overheid nodigt alle kinderen in Nederland uit om deel te nemen aan het
Rijksvaccinatieprogramma. Binnen dit programma krijgen kinderen prikken
die beschermen tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten, pneumo-kokkenziekte, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C, hepatitis B en
HPV (humaan papilloma virus).
De meeste infectieziekten zijn moeilijk te behandelen en kunnen erg schadelijk zijn voor de gezondheid van je kind. Binnen 4 tot 6 weken na de geboorte
van je kind, ontvang je automatisch een informatiepakketje thuis. Daarin vind
je de oproepkaarten voor vaccinatie, een vaccinatiebewijs en een folder over
het Rijksvaccinatieprogramma.
Deelname is niet verplicht, maar de meeste kinderen (meer dan 95%) doen
mee aan het programma. Er zijn voor jou geen kosten aan verbonden. Wil je
meer weten? Neem dan contact op met het consultatiebureau of de GGD. Of
kijk op www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma.
Aanvullende ziekteverzekering
Pasgeborenen kunnen zonder medische vragenlijst of onderzoek worden
opgenomen in de zorgverzekering van hun ouders.
Tip:
Breng je verzekeraar op de hoogte van de geboorte en de wens om
jullie kind op te nemen in de polis.
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Mijn zwangerschapsdagboek
Van:		tot:

Start weeën op					tijd:

Naar het ziekenhuis vertrokken: 			

tijd:

Totaal aangekomen gewicht na 9 maanden:		

Knipt je partner de navelstreng(en) door:

Ja

kg

Nee
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De
bevalling
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Weeën en ontsluiting
In het begin voelen weeën vaak als menstruatiepijnen, ze zijn onregelmatig
en variëren in intensiteit. Geleidelijk volgen de weeën elkaar sneller op, worden regelmatiger en pijnlijker. Tussenin ontspannen wordt moeilijker. De druk
in je rug en/of bekken neemt toe. De gemiddelde duur van een bevalling van
een eerste kindje is 12-24 uur. De duur van de bevalling hangt af van meerdere
factoren. Over de beginfase van de ontsluiting of bevalling speken we tot ongeveer 3 centimeter. Bij regelmatige krachtige weeën, en vanaf 4 centimeter,
ontsluit een vrouw bij een eerste kindje ongeveer 1 centimeter per uur. Bij een
tweede of volgend kindje kan dit sneller gaan. Bij 10 centimeter is sprake van
volledige ontsluiting. Voordat er daadwerkelijk kan worden begonnen met
persen moet het kindje diep genoeg in het bekken zijn gekomen. Meestal
gaat dit tegelijkertijd met het vorderen van de ontsluiting. Indien sprake is
van een weeënzwakte betekent dit dat de weeën niet sterk genoeg zijn om
tot volledige ontsluiting te komen of om te persen. In het ziekenhuis kan dan
medicatie (oxytocine) toegediend worden om de weeën krachtiger te maken.

Vliezen
Meestal breken de vliezen tijdens de weeën, maar de vliezen kunnen ook breken voordat de bevalling begonnen is. Als je vliezen breken is het belangrijk
dat het hoofdje is ingedaald. Als dit niet zo is, neem dat meteen contact op
met je zorgverlener. Het vruchtwater vloeit in een stroom of druppelsgewijs
en is in tegenstelling tot urine niet op te houden. De vliezen kunnen breken
zonder dat je weeën hebt. Vaak wordt na het breken van de vliezen afgewacht
en na 24 tot 72 uur gestart met weeën opwekkers indien je geen spontane
weeën krijgt. Vruchtwater is helder met witte vlokjes en ruikt meestal wat
zoetig. Als het vruchtwater groen verkleurd is, is dat een teken dat de baby in
het vruchtwater heeft gepoept (meconium). We zien dit vaker bij een zwangerschapsduur na 41 weken. Het kan een teken zijn dat de baby in nood is,
maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Bij groen gekleurd vruchtwater dien je direct contact op te nemen met je zorgverlener en zal direct met
weeën opwekkers gestart worden als je nog geen spontane weeën hebt. Als
sprake is van meconium houdend vruchtwater wordt je kindje na de geboorte
12-24 uur opgenomen ter observatie op de kinderafdeling.
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De bevalling
Pijnstilling
Er zijn verschillende vormen van pijnstilling. Waar je uiteindelijk gebruik van
zal maken ligt aan de behoefte die je op dat moment, van de weeën en ontsluiting, hebt. De snelheid van de bevalling en de geschatte duur tot aan de
geboorte van het kind bepalen in belangrijke mate de keuze voor een bepaalde vorm van pijnstilling. Als je eerder vaginaal bevallen bent, ligt het moment
van het hevig worden van de weeën en de geboorte van het kind vaak dicht
bij elkaar. Soms gaat een bevalling dusdanig snel dat pijnstilling afgeraden
wordt, omdat dan de nadelen groter zijn dan de voordelen. Wacht daarom
niet te lang met je verzoek om van de mogelijkheid van pijnstilling gebruik te
maken, als je denkt dat je dat nodig hebt.
• Ruggenprik (epidurale anesthesie)
De ruggenprik is de meest effectieve manier van pijnstilling en wordt bij
steeds meer vrouwen toegepast.
De nadelen van de ruggenprik zijn:
+ Je onderlichaam is nagenoeg gevoelloos. Dit betekent dat je niet kan
lopen en niet zelf kunt plassen en de blaas regelmatig wordt leeggemaakt met een katheter. Na de bevalling duurt het enige uren voordat
het gevoel weer terug is. In die tijd krijg je een blaaskatheter waardoor
je niet meteen naar huis kan.
+ Bij het plaatsen van de ruggenprik kan je bloeddruk dalen. Om dit te
voorkomen krijg je een infuus met wat extra vocht. In zeldzame gevallen leidt de bloeddrukdaling tot afwijkingen op het hartfilmpje van
de baby. Dit kan met extra vocht en eventueel extra medicatie weer
hersteld worden. Het geeft echter wel onrust.
+ Als je langere tijd een ruggenprik hebt, kan er koorts optreden. Het is
vaak niet duidelijk of sprake is van een infectie. Zekerheidshalve wordt
dan vaak met antibiotica gestart. Dit betekent dat ook je kindje na de
geboorte antibiotica krijgt en vaak opgenomen wordt op de kinderafdeling ter observatie.
+ De anesthesist plaatst de ruggenprik. In meer dan 95% van de gevallen
is dit binnen 1 uur geregeld, maar soms kan het gebeuren dat de anesthesist urgentere taken heeft die voorrang hebben.
Bovenstaande nadelen van de ruggenprik wegen in de meeste gevallen niet
op tegen de voordelen van goede pijnbestrijding.
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• Pethidine
Pethidine is een morfine-achtig medicijn dat via een injectie wordt gegeven. Het is een stuk minder effectief dan een ruggenprik als pijnstilling,
maar wel direct beschikbaar.
De nadelen van pethidine zijn:
+ Via de moederkoek komt pethidine ook bij de baby terecht. Als je
binnen 2-4 uur na het geven van pethidine bevalt, soms wordt de baby
na de geboorte ter observatie opgenomen op de kinderafdeling, omdat
sommige kinderen moeite met de ademhaling hebben.
+ Je kunt suf worden van pethidine, waardoor je de bevalling minder
alert meemaakt. Sommige vrouwen worden misselijk of moeten braken.
• Houding, bad, baarkruk
Op de verloskamers kun je gebruik maken van verschillende hulpmiddelen
die het opvangen van weeën vergemakkelijken. Hierbij valt o.a. te denken
aan een "skippy" bal en een ligbad.
Voor meer informatie over bad ter ontspanning en of pijnstilling tijdens
de bevalling zie https://gynaecologie.mumc.nl/bevalbad.
Wij beschikken over een draadloos CTG apparaat waarmee het mogelijk
is om de conditie van de baby te bewaken, ook als je onder de douche
staat of in bad ligt. Kijk op onderstaande links voor tips en verschillende
bevallingshoudingen die kunnen bijdragen aan meer ontspanning tijdens
de ontsluitingsfase of tijdens het persen. http://deverloskundige.nl/bevalling/subtekstpagina/75/pijnbehandeling-uit-eigen-kracht/ en http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/41/
file/welke_houding_past_bij_jou_NEDERLANDS.pdf
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De bevalling
Geboorte
Als je baarmoederhals volledig ontsloten (10 cm) is en het hoofdje van de
baby diep genoeg in het bekken zit, mag je starten met persen. Wanneer
het persen ondanks krachtige weeën te lang duurt of de baby aangeeft de
bevalling niet langer te kunnen verdragen is het soms nodig om te helpen
met de vacuümpomp of een tang. We noemen dit een kunstverlossing.
Voor meer informatie hierover kan je kijken op: http://www.nvog.nl//Sites/
Files/0000000320_kunstverlossing.pdf of op onze eigen site https://gynaecologie.mumc.nl/hulp-tijdens-de-bevalling
Na de geboorte van het hoofd, volgen de schouders en de rest van het lijfje
meestal vanzelf. Als alles goed gaat word je kindje meteen na de geboorte
op je buik gelegd. Je kindje kan zo dicht bij jou wennen aan zijn nieuwe omgeving. De navelstreng wordt afgebonden en, als de vader dit wil, door hem
doorgeknipt.
Om te bevorderen dat de moederkoek loslaat krijg je via een prik hormonen
toegediend die de baarmoeder laten samentrekken. Je verloskundige of
gynaecoloog zal controleren of de moederkoek volledig geboren is. Als de
moederkoek niet spontaan geboren wordt, worden extra medicijnen gegeven
en wordt voorzichtig aan de navelstreng getrokken. Indien er stukjes moederkoek zijn achtergebleven in de baarmoeder of de moederkoek ook na extra
medicijnen niet geboren wordt, moeten de restjes of de hele moederkoek op
de operatiekamer via de vagina verwijderd worden. Dit gebeurt meestal onder een roesje (zeer lichte narcose). Het kan zijn je je hierbij meer bloedverlies
hebt dan normaal (> 1 liter wordt fluxus genoemd).
Werd er een ‘knip’ gezet om het geboortekanaal te vergroten of is de vagina
ingescheurd? Dan wordt de wond onder verdoving gehecht, dit gebeurt doorgaans op de verloskamers. Als er een inscheuring optreedt tot aan de anusspier wordt dit door de gynaecoloog meestal op de operatiekamer gehecht.
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Mogelijke complicaties
Soms loopt de bevalling anders dan verwacht. Het kan voorkomen dat het
hartfilmpje van de baby niet goed is, we weten dan niet zeker of het goed
gaat met de baby. In dit geval is het noodzakelijk om een klein beetje bloed
van het hoofdje (microbloedonderzoek genoemd) af te nemen om de zuurgraad van het bloed te bepalen en meer te weten over de conditie van de
baby.
Het kan voorkomen dat een natuurlijke bevalling niet mogelijk blijkt, dan
wordt er voor of tijdens te bevalling gekozen voor een keizersnede. Dit kan
nodig zijn als de ontsluiting te traag verloopt, ook met weeën opwekkers, of
het hoofdje niet voldoende indaalt.
Op het moment dat het hoofdje van de baby is geboren horen de schouders
vanzelf geboren te worden. Als dit niet gebeurt dan spreek je van een schouderdystocie. De gynaecoloog zal dan helpen bij de geboorte van de schouders.
Bijna altijd is dit snel op te lossen, maar heel soms wordt er gevraagd om op
handen en knieën te gaan zitten om het kindje geboren te laten worden.

Het eerste 'rapport'
Meteen na de geboorte word je kindje beoordeeld op ademhaling, huidskleur,
spierspanning, hartslag en de reactie op prikkels (Apgar-score). Per aspect
kan je baby maximaal 2 punten verdienen. Is de score minder dan 7 op 10?
Dan word je kindje met extra aandacht opgevolgd. Even later wordt je kindje
doorgaans gemeten en gewogen. Wassen en het opmeten van de lengte van
de baby wordt alleen in speciale gevallen gedaan.
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De bevalling
Borstvoeding
Geef je borstvoeding, dan leg je je baby bij voorkeur binnen het uur na de
geboorte voor het eerst aan de borst. Zo zal de melkproductie goed op gang
komen. Na een normale bevalling is een voldragen baby gedurende ongeveer
een uurtje wakker en alert. Kan je baby onmiddellijk op je buik worden
gelegd, dan zoekt hij zelf met zijn mond naar de borst. In het begin zal hij
misschien alleen likken en snuffelen aan de tepel. Geef hem de tijd, dan zal
hij spontaan beginnen te happen.

Alles 'erop en eraan'
Je kindje zal na de bevalling uitvoerig onderzocht worden. Er wordt geluisterd
naar hart en longen, gekeken of de ruggenwervels en het gehemelte gesloten
zijn, gekeken naar de heupen en reflexen en beoordeeld of de anus open is.
Na de bevalling kunnen mensen, als je dat zou willen, direct op bezoek
komen. De kersverse ouders zullen door ons getrakteerd worden met
beschuit met muisjes!
Wanneer je naar huis kan is afhankelijk van hoe de bevalling is verlopen en
zal met je worden besproken door de verloskundige of gynaecoloog. Mocht
het nodig zijn in het ziekenhuis te blijven dan kan je partner niet altijd blijven
slapen.
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Mijn zwangerschapsdagboek na de bevalling
Geboortedatum:
Geboortetijdstip:
Naam:
Gewicht:
Lengte:
Eerste rapport (Apgar-score)

5 min

10 min

Wie waren er bij de geboorte:
Hoe heb je de bevalling ervaren:
Hoe heeft je partner de bevalling ervaren:

		

Plak hier de eerste foto van je baby
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Kraamperiode
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De kraamperiode begint direct na afloop van de bevalling. Ongeveer twee
uur na de geboorte van de placenta. Dan eindigt de zorg bij de bevalling, en
begint de kraamtijd. Bij een bevalling in een geboortecentrum of ziekenhuis
wordt daar kraamzorg geleverd. Of de kraamzorg gaat in als je met de baby
bent thuisgekomen. De kraamtijd duurt 8 dagen; als het nodig is 10 dagen.
Ben je na de bevalling nog in het ziekenhuis gebleven? Dan wordt de opnameduur van de baby afgetrokken van de kraamzorg-dagen thuis.

Bevolkingsonderzoek aangeboren aandoeningen
In de eerste week na de geboorte van je kind komt iemand bij je thuis voor
de hielprik. Hierbij worden druppels bloed afgenomen uit de hiel van je baby.
In een laboratorium wordt dit bloed onderzocht op een aantal zeldzame
erfelijke ziektes. Deze ziektes zijn niet te genezen, maar als ze op tijd worden
opgespoord, kunnen ze worden behandeld met bijvoorbeeld medicijnen of
een dieet. Het is daarom heel belangrijk voor de gezondheid van je kind dat
je aan dit onderzoek meedoet. Als je op tijd aangifte hebt gedaan van de geboorte, hoef je verder niets te doen. Zie voor meer informatie over de hielprik
en de gehoorscreening de folder die je hebt gekregen of kijk op www.rivm.nl/
hielprik.

Somberheid na de geboorte
Rond de 3de of 4de dag na de bevalling kun je wat neerslachtig of prikkelbaar
zijn. Sommige kersverse mamma’s hebben slaapproblemen of huilen zonder
aanleiding. Maak je geen zorgen. Deze huildagen
(‘babyblues’ of ‘kraamtranen’) zijn heel normaal en doorgaans van voorbijgaande aard. Je maakt op korte tijd veel veranderingen mee, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal. Je moet nog wennen aan je nieuwe rol en je
lichaam moet nog herstellen van de geleverde inspanning. Je hormoonspiegels veranderen snel, stress en vermoeidheid eisen hun tol. Blijf niet alleen
zitten met je gevoelens, maar spreek erover met je partner, zorgverlener
of kraamverzorgster. Zeker als gevoelens van somberheid en lusteloosheid
langer dan 14 dagen aanhouden. In dat geval kan er sprake zijn van een postpartum depressie.
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Kraamperiode
Anticonceptie
Je vruchtbaarheid herstelt zich in de eerste weken na de bevalling. Wil je niet
(meteen) opnieuw zwanger worden, dan is het raadzaam anticonceptie te
bespreken met je zorgverlener. Geef je borstvoeding, dan kan de menstruele
cyclus later op gang komen, maar dit voorkomt doorgaans niet dat je zwanger kunt worden. Borstvoeding = geen anticonceptie! Als je in dit geval voor
hormonale anticonceptie kiest, dan zal je arts je anticonceptie voorschrijven
die de melkproductie niet remt.

Veilig slapen
Het aantal gevallen van wiegendood is dankzij onderstaande regels sterk
gedaald:
+ Leg je kind vanaf de geboorte op zijn rug te slapen. Zo leert hij een veilige
slaaphouding aan.
+ Zorg voor een rookvrije omgeving.
+ Blijf in de buurt van je kind en houd toezicht.
+ Let erop dat je kind het niet te warm krijgt en zijn hoofd en gezicht onbedekt blijven.
+ Kies een veilig kinderbed en veilig bedmateriaal.
+ Geef geen geneesmiddelen zonder advies van een arts of apotheker.
+ Zorg voor rust en regelmaat. Laat je kind ook daarom geleidelijk wennen
aan de kinderopvang.

Consultatiebureau
Als je thuis (een deel van) de kraamtijd doorbrengt, zal de verloskundige
je regelmatig bezoeken voor medische controles en een gesprek. Na deze
periode neemt het consultatiebureau in jouw buurt de medische zorg voor
je baby over. Daar hoef je niets voor te doen: een verpleegkundige van het
consultatiebureau neemt contact met je op voor een kennismakingsgesprek.
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Belangrijke ontwikkelingsmomenten worden tijdens een (gratis) afspraak
beoordeeld. Je krijgt antwoord op je vragen en je kindje wordt gemeten, gewogen, gevaccineerd en medisch onderzocht.

Een gele baby?
De meeste baby’s worden enkele dagen na de geboorte een beetje geel,
ongeacht hun eigen huidskleur. De gele kleur van de huid wordt veroorzaakt
door een afbraakstof uit het bloed van je baby (bilirubine). Deze afbraakstof
komt in de huid van je baby terecht. Dat kan meestal geen kwaad en meestal
wordt de kleur na een paar dagen vanzelf weer normaal. Soms wordt de hoeveelheid bilirubine in het bloed zo hoog dat er behandeling nodig is. Je baby
wordt de eerste dagen goed gecontroleerd. Als de huid van je baby te geel is,
kan de hoogte van de bilirubine worden bepaald met een bloedtest. Baby’s
met een te hoge uitslag krijgen meestal een behandeling met lichttherapie
in het ziekenhuis. Meer informatie over geelzucht bij baby’s vind je op www.
babyzietgeel.nl.

Gehoorscreening
Een goed gehoor is belangrijk. Als een kind niet goed hoort, kan het niet goed
leren praten. Hoe eerder wordt ontdekt dat je baby niet goed hoort, hoe sneller
de behandeling kan beginnen. Daarom wordt het gehoor snel na de geboorte getest. Dat gebeurt thuis, tussen de 4e en 7e dag na de geboorte. De test
duurt enkele minuten en doet geen pijn. Meestal wordt ook meteen de hielprik
uitgevoerd.
In sommige regio’s wordt het gehoor op het consultatiebureau getest als het
kind een paar weken oud is. In dat geval ontvang je hiervoor een uitnodiging.
Zie voor meer informatie: www.rivm.nl/gehoorscreening.
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Alarmsignalen
tijdens de
zwangerschap
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Neem onmiddellijk contact op met je arts of verloskundige als:
+ je op je buik gevallen bent na 16 weken.
+ je onverklaarbare pijn hebt.
+ je vaginaal bloed verliest.
+ je vaginaal vocht verliest.
+ je vliezen breken en het hoofdje niet ingedaald is, het water niet helder is,
of wanneer je nog geen 37 weken zwanger bent.
+ je baby minder beweegt dan gewoonlijk of je de baby de laatste 24 uur
niet meer voelde bewegen. Het bewegen van baby’s is bij elke baby anders, dus het is heel moeilijk om hier een exacte hoeveelheid beweging bij
aan te geven. Ook verandert het bewegen gedurende de zwangerschap.
Als je na 24 weken in de loop van een aantal dagen of uren echt minder
voelt dan daarvoor moet je contact opnemen. Als je twijfelt over het
voelen van beweging, moet je er even echt op gaan letten. Normaal hoort
een baby binnen anderhalf uur een keertje bewogen te hebben. Voel je
helemaal niets dan is dat ook een reden om contact op te nemen.
+ je hoofdpijn hebt die gepaard gaat met misselijkheid, maagpijn, tintelende vingers, troebel zicht, vochtophopingen in je ledematen en je gezicht of
het gevoel dat er een riem om je bovenbuik zit.

Neem ook contact op als:
+ je gewicht verliest (bv. bij meer dan veelvuldig braken).
+ je langer dan 12 uur koorts hebt (meer dan 38 °C liefst rectaal gemeten).
+ je veel vaginale afscheiding hebt.
+ je ongerust bent.
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Nuttige
contactgegevens
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Vrouw, Moeder en Kind Centrum MUMC+
Polikliniek Verloskunde			
Spoed Overdag 				
Spoed ‘s avonds/’s nachts		
Transmuraal Vrouwen Dagcentrum

043 - 387 48 00
043 - 387 48 00
043 - 387 62 40
043 - 387 41 45

Kijk ook op onze website: www.gynaecologie.mumc.nl

Websites
www.deverloskundige.nl
Algemene informatie over zwangerschap en bevalling
www.zwangerwijzer.nl		
Algemene informatie over zwangerschap en bevalling
www.thuisarts.nl
Algemene informatie over zwangerschap en bevalling
www.nvog.nl
Medische informatie
Voorlichting → NVOG voorlichtingsbrochures
www.zwangerwijzer.nl
Vragenlijst voor vrouwen en mannen om gezondheidsrisico’s voor jou of je
baby te inventariseren.
www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren
12e weken bloedonderzoek bij zwangeren
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www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
Prenatale screening
www.erfelijkheid.nl
Erfelijkheidsonderzoek en erfelijke aandoeningen.
www.voedingscentrum.nl/zwanger
Voeding tijdens de zwangerschap en voor je kind
www.rokeninfo.nl
Stoppen met roken
http://www.alcoholenzwangerschap.nl/negenmaandenniet.html
Stoppen met alcohol
www.lkpz.nl 					
Stress en psychische klachten
www.inspectieszw.nl
Info over werk en zwangerschap
www.rivm.nl/zwangerschap/werk
Info over werk en zwangerschap
www.deverloskundige.nl
Geboorteplan, een voorbeeld
www.gynaecologie.mumc.nl/geboorteplan
Geboorteplan, een voorbeeld
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www.apotheek.nl
Zoek ‘zwangerschap’ voor informatie over medicijngebruik
tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
www.borstvoeding.nl
Alles over borstvoeding
www.fnv.nl/zwangerschap
Werk en borstvoeding
www.babyzietgeel.nl
Gele baby na de geboorte
www.rivm.nl/gehoorscreening
Gehoorscreening bij pasgeborenen
www.rivm.nl/hielprik
Hielprikscreening bij pasgeborenen
www.rivm.nl/rijksvaccinatieprogramma
Rijksvaccinatieprogramma
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind
Erkenning van je kind
www.geboortezorglimburg.nl
Informatie over kraamzorg
www.kraamzorglimburg.nl
Informatie over kraamzorg
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Met dank aan
Kind en Gezin
www.kindengezin.be
Een deel van de informatie is afkomstig
van deze organisatie
Stafdienst Communicatie MUMC+
Grafische Dienst MUMC+
Staf Verloskunde MUMC+
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