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Inhoud

Zwangerschap
Gefeliciteerd! Je bent zwanger.

De laatste maanden van je zwangerschap zijn aangebroken. In deze fase van je zwangerschap
heb je wellicht vragen over de bevalling en de kraamtijd. Aan de hand van de informatie die je in dit
kraamzorgplan vindt, kun je je voorbereiden op deze bijzondere periode.
Er gebeurt van alles in je lichaam en je baby groeit als kool.
De komst van je kindje is een prachtige gebeurtenis, maar
ook een tijd vol verandering, onzekerheid en emoties. In dit
Kraamzorgplan lees je over de voorbereidingen die je kunt
treffen en over de rol van de kraamverzorgende. Het is een
naslagwerk boordevol informatie en tips, om eens rustig
door te lezen.
Kraamzorg Zuid-Gelderland wenst je een voorspoedige bevalling en een prettige kraamtijd!
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Moeder
De voorbereiding
De bevalling komt steeds dichterbij. Nog even, en je kunt
eindelijk je kindje zien en vasthouden. Best spannend
natuurlijk. Door alles vast goed te regelen, krijg je wat meer
rust. Want alhoewel de uitgerekende datum op veertig
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Baby
Ontwikkeling

Altijd in huis

De baby zit nog veilig in je buik. Vanaf week 34 is hij of zij

Uitzetlijstje met spullen die je altijd thuis nodig hebt,

bezig met een laatste groeispurt. Het kindje groeit dan zo’n

waar je ook bevalt.

tweehonderd tot driehonderd gram per week. De ruimte in
de baarmoeder wordt dus steeds kleiner. Waarschijnlijk zie

Voor de moeder:

weken staat, kun je vanaf ongeveer week 37 al op de komst

je je buik heen en weer gaan als de baby beweegt. Probeer

kraamverband

van de baby rekenen. De bevalling kan zich plots aan-

deze laatste weken ook goed op je gezondheid te letten,

normaal maandverband

dienen. Het is daarom handig om de benodigde spullen

voor je eigen conditie en die van je baby. Ook is het belang-

10 celstofonderleggers

ruim van tevoren klaar te leggen. Zorg voor een ingepakte

rijk om uitgerust de bevalling in te gaan.

koffer of tas, om snel mee te kunnen nemen naar het
ziekenhuis of geboortecentrum. Ook als je thuis bevalt,

Koffer of tas

is het handig dit koffertje klaar te zetten. Want bij onver-

Een bevalling begint altijd onverwacht. Zet de beno-

Voorweeën

wachte complicaties verwijst je verloskundige je wellicht

digde spullen daarom ruim van tevoren klaar, zodat je

In de laatste weken van de zwangerschap manoeuvreert de

door naar het ziekenhuis.

deze direct mee kunt nemen naar het ziekenhuis.

baby zich in positie voor de bevalling. Dit kun je voelen, in

Bedklossen
Bij de thuiszorgwinkel van Medipoint kun je speciale bedklossen lenen waarmee je het bed kan verhogen. Je kunt
natuurlijk ook lege bierkratjes gebruiken. Een verhoogd
bed is een voorwaarde die KZG stelt. Volgens de Arbowet
mag de kraamverzorgende, in verband met de lichamelijke
belasting, niet aan een laag bed werken.
Ook jij profiteert van een hoger bed. Want met de baby in

In de tas voor de moeder:

Voor de baby:
2 kruiken en kruikenzakken
1 navelklem
thermometer (geen oorthermometer)
	
1 pak zigzagwatten

de vorm van voorweeën. Vaak als je wilt gaan slapen! Deze

steriele gaasjes

voorweeën of harde buiken zijn regelmatige samentrek-

alcohol 70%

registratiekaart van het ziekenhuis (indien
	
van toepassing)

kingen van de spieren van je baarmoeder. Ze zorgen dat het

luiers

hoofdje van de baby gaat indalen in je bekken. Bovendien

vaseline

zorgverzekeringspas
	
legitimatiebewijs
	

maken ze de baarmoedermond klaar om straks, wanneer

babyzeep

de bevalling begint, gemakkelijker open te gaan. Bij pijn-

kleertjes

shirt voor tijdens de bevalling
	
schone kleding voor na de bevalling
	

lijke voorweeën kan een warme kruik tegen je buik of rug

katoenen mutsjes

verlichting geven. Blijft het onrustig in je buik, neem dan

badcapes

onderbroeken of netbroekjes
	
(voedings)bh’s
	

contact op met de verloskundige.

rol tape
hydrofiele luiers

wel bij het opstaan of het gaan liggen. Met een hoog bed

slippers en warme sokken
	
toiletspullen
	

Kraamkamer

ontlast je je knieën, heupen en rug. Wordt je bed te hoog,

ochtendjas
	

Na 37 weken is je kindje medisch gezien voldragen en mag

Thuisbevalling

je thuis bevallen. Zorg tijdig dat de benodigde spullen

Voor een thuisbevalling is het aan te raden de

in huis zijn en dat de kraamkamer op orde is. Sommige

volgende spullen in huis te hebben:

je buik draag je extra kilo’s mee. En die voel je misschien

gebruik dan een opstapje om het in en uit bed stappen te
vergemakkelijken.

Intakegesprek
Tussen de zevende en achtste maand van je zwangerschap
kun je de intake van KZG verwachten. De kraamzorg
consulent bespreekt de gang van zaken met je, peilt
wederzijdse verwachtingen en maakt een eerste indicatie
van het aantal zorguren, volgens het landelijk indicatieprotocol
kraamzorg. Schroom tijdens het intakegesprek niet om
zelf ook vragen te stellen. Zeker als dit je eerste kindje
is, weet je nog niet precies wat je van de kraamtijd kunt
verwachten.

In de tas voor de baby:

spuugdoekjes

rompertjes maat 50-56
	
kleertjes maat 50-56
	

verzekeraars geven hun klanten een kraampakket cadeau.
Daarin zitten vaak al de meest noodzakelijke dingen.

kraammatras

sokjes
	
jasje en mutsje
	

De kraamkamer moet een ruimte zijn die goed verwarmd

twee plastic emmers

en verlicht is en waar aan beide zijden van het bed een

keukenrol of rol toiletpapier

dekentje
	
autostoeltje met E-keurmerk
	

halve meter loopruimte is. Zorg ook voor warm water bin-

po (in schone kussensloop)

nen handbereik, een stoel en eventueel een tafeltje om

grote plastic afvalzakken

dingen op te zetten.

vloeibare zeep

Denk ook aan:
fototoestel met extra batterijen
	
videocamera
	
telefoon of lijstje met nummers
	
van familie en vrienden

nagelborstel
washandjes en handdoeken
lamp of looplamp (100 watt)
noodverlichting (zaklantaarn, autopechlamp)
	
eventuele bijverwarming voor de kraamkamer
	

kleingeld voor een rolstoel
	
geld voor de parkeerautomaat
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Natuurlijke kraamzorg
De geboorte van een baby is een intense periode in je
leven. Dit wil je natuurlijk vorm geven in de leefstijl die bij
jou, je partner en je gezin past. Natuurlijke kraamzorg kan
hierop een antwoord zijn. Bij Natuurlijke Kraamzorg staat
de samenhang tussen lichaam, ziel en geest centraal. Onze

rmatie
Meer info en over

kraamverzorgenden die Natuurlijke kraamzorg verlenen
hebben extra aandacht voor sfeer, rust en regelmaat, stilte
en warmte. Zij kennen het belang van goede voeding en
een verzorgd huis.
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Aandacht voor de baby
Er is extra aandacht voor de rust van de baby. Dit wordt
gecreëerd door aandacht voor warmtezorg en omhulling.

Bevalling

Er wordt o.a. gebruik gemaakt van wol/zijden kleding,
katoenen luiers en wikkeldoeken. Heeft je baby darmkrampjes, dan kan gebruik worden gemaakt van kamille
kompressen. Dit alles maakt dat je baby goed drinkt en
hierdoor minder gewichtsverlies en krampjes heeft.

Natuurlijke borstvoeding

Een bevalling begint altijd onverwacht en over het verloop ervan bestaat geen standaard draaiboek.
Een ding is zeker: het is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel moeder als baby. Gelukkig hoef je het
niet alleen te doen. Jij en je partner zullen worden ondersteund door de verloskundige of gynaecoloog
en kraamverzorgende of verpleegkundige.

De kraamverzorgende begeleidt je bij het geven van borst-

Aandacht voor de moeder

voeding. Ter stimulatie of bij problemen maakt zij gebruik
van warmtekompressen en stimulerende massages.

‘Hoe weet ik nu zeker dat de bevalling begonnen is?’, is een

Samen met jou kijkt de kraamverzorgende hoe jullie kraam

veelgehoorde vraag van aanstaande moeders. Zeker als

periode zo rustig mogelijk verloopt. Zij heeft aandacht voor

dit je eerste kindje is, kun je je de bevalling misschien nog

rust en steun en zal zich aanpassen aan jullie tempo. Zij

Kunstvoeding

kan gebruik maken van warmteomhullingen. Bijvoorbeeld

Ga je kunstvoeding geven, dan begeleidt onze kraam

wanneer deze zich echt aandienen. Je verloskundige

lastig voorstellen. Toch zul je de weeën vanzelf herkennen

kamille buikwikkel bij naweeën of ter voorkoming van

verzorgende jou daar natuurlijk bij. Om zeker te weten dat

zal je nog eens vertellen wanneer je haar of hem in

obstipatie. Ook kan zij ontspannende inwrijvingen toe

je baby alleen natuurlijke voedingsstoffen binnen krijgt,

elk geval moet bellen. Het grote moment is dan

passen, waardoor je beter kunt ontspannen en slapen.

is het verstandig om biologische flesvoeding te geven.

aangebroken en je gaat ongetwijfeld een
topprestatie leveren. Eentje met een

Materialen
Voor Natuurlijke kraamzorg zijn specifieke producten nodig.
Wij hebben hiervoor een speciale Natuurlijke kraamzorg
benodigdheden lijst. Raadpleeg hiervoor onze website of
vraag de kraamzorgconsulent om advies. Uiteraard maak
je zelf de keuze wat je hiervan koopt. Het is ook mogelijk
om bepaalde onderdelen van Natuurlijke kraamzorg toe te
passen tijdens je kraamtijd. Vraag de kraamzorgconsulent
of kraamverzorgende naar de mogelijkheden.

Warmtezorg
Spreken bepaalde aspecten van Natuurlijke kraamzorg je
aan, dan kun je warmtezorg aanvragen. Warmtezorg is een
afgeleide van Natuurlijke kraamzorg waarbij bepaalde
onderdelen, zoals inwikkelen of een inwrijving, worden
toegepast. Je kunt jouw wensen kenbaar maken bij de
kraamzorgconsulent of jouw kraamverzorgende.
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Het is zover: de bevalling dient zich aan. Er zijn verschillende signalen die wijzen op de naderende geboorte van
je baby. In de laatste dagen van je zwangerschap kun je
de zogenaamde slijmprop verliezen. Dat is een propje slijm
met wat bloed dat je baarmoedermond afsloot. Daarnaast

breken van de vliezen, de weeën niet vanzelf op gang
komen. Maak je niet te veel zorgen, want een bevalling
verloopt bij iedereen anders. Misschien heb je helemaal
geen slijmprop gezien. En vaak genoeg breken de vliezen
ook pas tijdens de bevalling

verloskundige tijdig contact opnemen met KZG. KZG is
hiervoor vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week
bereikbaar. De kraamverzorgende assisteert de verloskundige
ontspanningsoefeningen. Daarnaast kan ze jou (en je partner)
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vruchtwater. Vruchtwater ruikt zoetig en moet kleurloos
verloskundige. Neem ook contact met haar op als na het

Kies je voor kraamzorg tijdens je bevalling, dan zal de

bij de bevalling. Ze kan je ook helpen met ademhalings- en

kunnen de vliezen breken. Hierdoor verlies je het
zijn. Is dat niet het geval, neem dan contact op met je

Kraamverzorgende
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Weeën

geruststellen en kalmeren, bijvoorbeeld als je door pijn
of emoties in paniek dreigt te raken. Als je dit wenst, kan
de kraamverzorgende ook al eerder tijdens de bevalling
komen om jou en je partner te ondersteunen. Ook de meer

De thuisbevalling

praktische zaken kun je aan de kraamverzorgende over
laten. Na een thuisbevalling zorgt zij voor de verschoning

Jij bepaalt waar je het liefst wilt bevallen. Tijdens je zwanger

van je bed, de bevallingswas en maakt ze de kraamkamer

schap heb je een geboorteplan kunnen schrijven en besproken

en het sanitair schoon. Nadat de verloskundige is vertrokken,

met je verloskundige. Als de zwangerschap goed verloopt, is

houdt de kraamverzorgende in ieder geval nog twee uur na

thuis een geschikte en veilige plaats. Denk je dat de bevalling

de geboorte van de placenta de gezondheid van jou en je

begonnen is? Dan bel je de verloskundige. Zij komt langs om

baby in de gaten.

Wat zijn weeën en hoe herken je ze? Weeën lijken een

te bepalen hoeveel ontsluiting je hebt. Vaak is dit de beginfase.

beetje op menstruatiekrampen. De krampen in je onder-

Je spreekt met elkaar af wanneer de verloskundige weer

buik starten rustig, maar nemen in tempo en heftigheid

terugkomt. Op het laatste moment van de ontsluiting blijft

Aanleggen baby

toe. Ze volgen elkaar steeds sneller op en duren langer.

Nageboorte

ze bij je en begeleidt ze je de rest van de bevalling. Daarnaast

Indien mogelijk, is het aan te raden om direct na de geboorte

Opmerkelijk genoeg voel je tussen de weeën door nauwe-

Je kindje is geboren, maar daarmee ben je er nog niet.

geeft ze aan wanneer de kraamverzorgende gebeld kan worden.

je kindje dicht tegen je aan te houden. Het is een rustige kennis

lijks pijn. De eerste weeën zorgen dat de baarmoedermond

Want de baarmoeder gaat zich kort na de bevalling

Treden er tijdens de thuisbevalling complicaties op, dan zul

making waarbij jullie echt huid-op-huid contact hebben.

zich opent. De periode dat deze ontsluitingsweeën hun

samentrekken om de placenta los te krijgen van de

je alsnog naar het ziekenhuis worden gebracht. Hier neemt

Waarschijnlijk gaat de baby snel op zoek naar de borst. Wil

werk doen, varieert van wel twee dagen bij een eerste

baarmoederwand. Deze weeën doen minder pijn en houden

een gynaecoloog de bevalling over van de verloskundige.

je borstvoeding geven, dan is het belangrijk om je baby

bevalling tot slechts een paar uur. Je moet een ontsluiting

meestal over een kortere periode aan, vaak tien minuten

van tien centimeter hebben voordat de baby geboren kan

tot een half uur.

worden. Is je baarmoedermond ver genoeg geopend, dan

Je verloskundige stimuleert de afdrijving van de placenta

Poliklinisch of in een geboortecentrum

begint de echte geboorte. Je krijgt dan persweeën, een

door voorzichtig tijdens de weeën met haar hand op je buik

Voel je je het prettigst bij een bevalling in het ziekenhuis,

eerste fles te geven terwijl er huid-op-huid contact is. Dit

enorme aandrang om te drukken. Is het je eerste baby, dan

te duwen. Ook controleert ze of de hele placenta is

dan huur je daar als het ware een verloskamer. Ook is het

om de hechting met je kindje te bevorderen. Probeer ook

kan de uitdrijving wel een uur duren. Korter is natuurlijk ook

losgekomen, omdat achtergebleven restjes bloedingen

mogelijk in een geboortecentrum te bevallen. Het eerste

na een keizersnede je baby zo snel mogelijk aan te leggen.

altijd mogelijk.

kunnen veroorzaken.

deel van je bevalling zal gewoon thuis plaatsvinden, want

Raak niet verdrietig of in paniek als alles niet meteen goed

pas halverwege de ontsluitingsfase ga je naar het zieken-

gaat. Geniet van het contact en heb geduld. Vraag om hulp

huis. Wanneer je denkt dat het zover is, bel je de verlos-

als dit nodig is.

binnen een uur aan te leggen. De zuigreflex is dan nog erg
sterk en je kindje is goed wakker. Biedt beide borsten aan.
Ook als je kunstvoeding geeft is het advies om je kindje de

kundige. Zij komt thuis kijken hoe de ontsluiting vordert
en brengt het ziekenhuis op de hoogte. Zij gaat ook met je
mee naar het ziekenhuis. Beval je poliklinisch, dan brengt

Rol kraamverzorgende

de verloskundige KZG op de hoogte. Onze kraamverzorgende

Op jouw verzoek is de kraamverzorgende bij de bevalling

Je bevalling gaat nu toch echt beginnen.

begeleid je al tijdens de bevalling. Mochten er bij de bevalling

aanwezig. Zij:

Duidelijke tekenen zijn:

complicaties optreden, dan neemt de dienstdoende gynaeco

Het begin

de vliezen breken, je verliest vruchtwater

de kraamverzorgende in principe direct met je mee. Poli-

begeleidt de aanstaande moeder en haar partner
	
assisteert de verloskundige

de weeën beginnen

klinisch bevallen brengt vaak extra kosten met zich mee.

controleert de gezondheid moeder en kind
	

je verliest de slijmprop

Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

loog de bevalling over. Mag je eenmaal naar huis, dan gaat
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Vertrouwde omgeving

De geboorte

Bij een thuisbevalling ben je in je eigen vertrouwde

Om geboren te worden, maakt je baby een schroefvormige

omgeving. Na de geboorte kunnen de baby, je partner en

beweging: de spildraai. Eerst verschijnt het achterhoofdje

jij ongestoord aan elkaar wennen. De kraamverzorgende

van je baby. Daarna volgen voorhoofd, neus en kin. Als het

neemt je alle zorgen uit handen. Vóór de bevalling zal zij de

hoofdje is geboren, draait het lichaam iets terug zodat de

babykamer en de kraamkamer goed nalopen. Ze zal erop

schouders van de baby in een goede stand komen. De rest

toezien dat alle ruimten goed verwarmd zijn. Ook contro-

van het lijfje volgt dan meestal vlot. Voordat je de baby

leert ze of alles klaarligt voor de baby en of het bedje in

kunt vasthouden, legt de verloskundige of gynaecoloog het

orde is en verwarmt ze vast de kleertjes die je kindje straks

kindje eerst op je buik. Daar kunnen zij goed het mondje

belangrijk dat de baby, na negen maanden in je warme

aankrijgt. Na de geboorte houdt ze je gezondheid en die

schoonmaken en de baby een beetje afdrogen. Vervolgens

buik, nu niet onderkoeld raakt. Heeft de baby het koud, dan

van de baby in de gaten. Ze legt jou en je partner precies

worden twee klemmen op de navelstreng gezet, waarna

leert ze je om op een veilige manier een kruikje te gebruiken.

uit hoe jullie kindje verzorgd moet worden. Is de rust in het

deze wordt doorgeknipt. Vaak mogen jij of je partner dit

Ook wijst ze je op de gevaren van bijvoorbeeld knuffels

huis teruggekeerd en is alles schoongemaakt, dan zal de

zelf doen. Ook wordt gecontroleerd of de baby goed

kraamverzorgende je gedurende de avond en de nacht alleen

functioneert buiten de baarmoeder. De verloskundige of

Kolven

en zeiltjes in de wieg. Het is goed om te weten dat een pas-

laten met je kindje. Overdag blijft ze bij je in het gezin.

gynaecoloog voert de zogenaamde Apgar-score uit.

Als je borstvoeding wilt geven, maar het om de een of

huilt. Soms met reden, maar vaak ook zonder reden.

De baby wordt op vijf punten gecontroleerd: ademhaling,

andere reden niet lukt je kindje na de geboorte aan te

De baby troosten kan natuurlijk altijd.

hartslag, kleur, spierspanning en reflexen en reacties. Per

leggen, start dan zo snel mogelijk met kolven. In het begin

Medische indicatie
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Eerste verzorging
Na de bevalling blijft de kraamverzorgende nog minimaal
twee uur bij jouw gezin. Ze zal je goed begeleiden en
duidelijke instructies geven over de verzorging van je baby.
Bij een eerste kindje kan het omdoen van een luier al een
hele uitdaging zijn! Ze laat je ook zien hoe de temperatuur
van je baby opgenomen kan worden. Het is namelijk

geboren baby gemiddeld zo’n één tot anderhalf uur per dag

onderdeel worden maximaal twee punten gegeven.

zullen je borsten niet meer dan een paar druppels melk

Als er tijdens je zwangerschap een medische indicatie is

De maximale score is dus tien; in dat geval gaat het uitste-

produceren. Maar ook deze druppels zitten boordevol

Instructies

vastgesteld of als er tijdens de bevalling complicaties zijn,

kend met je kindje. Deze test wordt na vijf en tien minuten

antistoffen, die goed zijn voor de gezondheid van je baby.

De eerste nacht alleen met je baby! De kraamverzorgende

dan moet je in het ziekenhuis bevallen. Dit is bijvoorbeeld

herhaald.

Zorg dus dat je kindje deze druppels ook binnenkrijgt.

geeft je vooraf duidelijk instructies over:

het geval als de baby in een stuitligging ligt of wanneer je
zwanger bent van een meerling. Soms mondt een medische

verzorging van de moeder

indicatie of complicatie uit in een medische ingreep, zoals

Eerste voeding

een keizersnede. Jij en je baby zullen dan een aantal dagen

Waarschijnlijk heb je de keuze al gemaakt: wordt het borst-

in het ziekenhuis moeten blijven. De dagen die je in het zie-

voeding of kunstvoeding? Borstvoeding is altijd bij de hand

kenhuis verblijft, tellen mee als kraamdagen. Mag je naar

en direct op temperatuur. Je kunt de baby dus direct na de

huis, dan krijg je daar aansluitend nog kraamzorg volgens

geboorte aanleggen. De eerste borstvoedingsmelk na de

kruiken vullen en plaatsen

het landelijk indicatieprotocol.

bevalling –colostrum- is heel bijzonder. Het is een vet-

omgaan met je huilende baby

verzorging van de baby
veilig slapen
aanleggen bij borstvoeding
	
kunstvoeding klaarmaken en geven
	

arme en eiwitrijke melk waarin ook een hoge concentratie

Observaties

beschermende antistoffen zitten. In de loop van de weken
zal je moedermelk zich aanpassen aan de veranderende

Gynaecoloog, verloskundige en

behoefte van je baby. Dit regelt de natuur vanzelf. Kies je

kraamverzorgende houden na de

voor honderd procent kunstvoeding? Dan bereidt je deze

bevalling de gezondheid van je kindje

zelf met poedermelk en water. Overleg met je verloskundige

nauwlettend in de gaten.

of gynaecoloog wanneer het eerste flesje gegeven moet

Ze letten daarbij op:

worden. Een hoeveelheid van tien milliliter is de eerste dag
vaak al voldoende.

kleur
ademhaling
drinken
urine en ontlasting
temperatuur
huilen
nabloeden van het naveltje
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Kraamperiode
De eerste acht dagen na de geboorte noemen we de kraamtijd. Het aantal kraamzorguren dat je via
Kraamzorg Zuid-Gelderland (KZG) gedurende die dagen ontvangt, wordt berekend via het landelijk
indicatieprotocol. Het is vooral een periode waarin alle aandacht uitgaat naar moeder en kind. Zodat
jij kunt herstellen en je samen met je partner en eventuele oudere kinderen een mooie, onbezorgde en
onvergetelijke tijd hebt.
Na negen maanden zwangerschap en een bevalling bent je
nu eindelijk samen met je kindje. Een heel nieuwe situatie
voor jullie allebei. De baby moet wennen aan een leven
buiten de baarmoeder en jij moet misschien wennen aan
je nieuwe rol als moeder van dit kindje. Om nog maar te
zwijgen van het lichamelijk herstel van de bevalling.
Gelukkig is de kraamverzorgende meerdere uren per
dag in je gezin. Ze houdt jouw gezondheid en die van
je baby goed in de gaten en ze leert je alles wat
je moet weten om je kindje goed te verzorgen.
Tijdens de kraamperiode kunnen het aantal
uren en dagen dat je kraamzorg krijgt,
indien nodig worden bijgesteld.

12

Moeder
Kraamverzorgende

Temperatuur en polsslag

Je kraamperiode is aangebroken! De eerste dagen krijg je

De kraamverzorgende neemt elke dag je temperatuur op

gelukkig veel hulp van de kraamverzorgende. Zij zal jouw

om zeker te weten dat je geen koorts hebt. Dit kan namelijk

lichamelijke en geestelijke toestand verzorgen. Daarnaast

wijzen op een infectie. Een beetje verhoging is de eerste

adviseert ze jou en je partner bij de verzorging van jullie

dagen niet ongewoon. Ook wordt dagelijks je polsslag

baby. Vooraf heb je afspraken gemaakt over haar werktij-

gevoeld. Een te snelle polsslag kan o.a. duiden op te grote

den en taken. De afspraken kunnen natuurlijk, indien nodig,

inspanningen.
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worden bijgesteld. De kraamverzorgende zal aan je wensen
en verwachtingen zoveel mogelijk tegemoet komen.

Gezin

Baarmoeder en vloeien
Je kraamverzorgende controleert elke dag de stand en
grootte van je baarmoeder. Ze doet dat door voorzichtig
met de platte hand op je buik te voelen. Het is de

Perineum en hechtingen

bedoeling dat je baarmoeder zijn normale formaat, van

Het perineum is het gebied tussen de anus en vagina. Na

voor de zwangerschap, weer aanneemt. Naarmate de

de bevalling kan dit pijnlijk en gezwollen zijn. Soms ben je

baarmoeder meer samentrekt, wordt ook de wond die de

hier gehecht, wat het gebied extra gevoelig voor infecties

placenta heeft achtergelaten kleiner. De wond geneest in

maakt. Daarom zal de kraamverzorgende dagelijks het

een paar weken tijd. Tot die tijd veroorzaakt hij een vaginale

perineum controleren en indien nodig verzorgen. Het is

afscheiding. De eerste dagen is dit helder rood en je kunt

belangrijk dat je het gebied rond je vagina goed schoon-

bloedstolsels zo groot als een tennisbal verliezen. Schrik

houdt met water. Als je naar het toilet gaat, is het verstandig

hier niet van, dit is normaal. Ga je echter zo veel vloeien

na te spoelen met lauw water. Wissel ook regelmatig je

dat het kraamverband binnen een half uur doordrenkt is,

kraamverbanden. Na een paar dagen kunnen de hech-

bel dan je verloskundige. Ook als de afscheiding onaan-

tingen strak gaan aanvoelen. Het kan voorkomen dat een

Je kraamverzorgende controleert dagelijks of je goed

genaam ruikt, zal de kraamverzorgende aan de bel trekken.

hechting ontstoken raakt. De wond is dan gezwollen en zal

herstelt. Zo kunnen eventuele complicaties tijdig worden

Dit kan namelijk op een infectie wijzen. Om dit alles goed in

branderig aanvoelen. Meldt dit aan je kraamverzorgende.

gesignaleerd. Lichamelijke functies die zij controleert zijn

de gaten te houden, worden de kraamverbanden de eerste

Over het algemeen herstelt het perineum snel.

onder andere je temperatuur, polsslag, eetlust en het op

dagen door je kraamverzorgende bekeken.

Wellicht zijn er meerdere kinderen in je gezin. In dat geval
zorgt de kraamverzorgende ook voor hen. Wat ze precies
doet, bespreek je met elkaar. Belangrijk is in elk geval dat jij
voldoende rust neemt. De komst van je kindje is een grote
verandering. Daarom zal de kraamverzorgende proberen
het hele gezin actief bij de nieuwe situatie te betrekken.
Bijvoorbeeld door de oudere broertjes of zusjes mee te
laten helpen bij de verzorging van jullie baby.
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Observaties

gang komen van de ontlasting. Daarnaast checkt ze of je
baarmoeder goed samentrekt, eventuele zwellingen of
wonden goed herstellen en of de borstvoeding op gang
komt. Ook controleert de kraamverzorgende regelmatig je

Afspraken

benen op trombose. Tot slot observeert ze jou als persoon:

Afspraken die je kunt maken met de

ben je opgewekt of juist somber, hoe reageer je op je baby?

kraamverzorgende met betrekking

Op die manier kan zij je emotioneel ondersteunen en kunnen

tot de gezinssituatie:

Pijn verlichten en infecties voorkomen
	ga liever op een harde stoel zitten dan op kussens
of op een rubberen band, om vochtophopingen
te voorkomen en de bloedcirculatie te bevorderen

ook geestelijke problemen op tijd ondervangen worden.
Misschien klinkt dat allemaal wat overdreven, maar een

wanneer is de kraamvisite welkom

	zit recht, op beide billen

bevalling vergt nu eenmaal veel van je lichaam. En onder-

wanneer rusten baby en moeder

	wikkel een zak met ijsklontjes of een cold-pack

schat ook de invloed op je hormoonhuishouding niet!

verzorging andere kinderen in het gezin
	
(school/eten/slapen)
verzorging maaltijden (ontbijt/lunch/avondeten)
	
dagelijkse boodschappen
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in een washandje en houd deze tegen
de pijnlijke plek
	laat tijdens het plassen lauw water
meelopen, om het branderige gevoel te

verzorging van de was

verlichten dat urine kan veroorzaken bij

huishoudelijke taken

hechtingen of kleine scheurtjes.

Moeder
Ontlasting en urine

Borstontsteking

Lactatiekundige

Vocht dat je tijdens de zwangerschap hebt vastgehouden,

Zo vlak na de bevalling is er allerlei activiteit in je borsten.

Kraamverzorgenden weten veel over borstvoeding. Ze

raak je na de bevalling weer kwijt door te transpireren en te

Misschien is dat nieuw voor je. Gelukkig weet de kraam-

worden jaarlijks bijgeschoold om hun kennis op peil te

plassen. De eerste dagen verlies je soms spontaan urine. Dit

verzorgende wat normaal is en wat niet. Overleg bij twijfel

houden en op de hoogte te zijn van de laatste inzichten.

komt doordat je de controle over je bekkenbodemspieren

meteen met haar. Wees alert op pijnlijke, vurige of harde

Met deze kennis kunnen ze problemen voorkomen en

nog niet terug hebt. Toch wordt geadviseerd om juist nu

plekken in je borsten, want deze kunnen duiden op een

indien nodig ook oplossen. Zijn er bijzonderheden, dan

zo veel mogelijk te drinken. Dit houdt de ontlasting zacht,

beginnende ontsteking.

bespreekt de kraamverzorgende deze met de verlos

die hard kan worden door het gebrek aan beweging. De

kundige. Bij complexe borstvoedingssituaties heeft ze

stoelgang komt meestal pas een paar dagen na de beval-

de mogelijkheid de hulp van een lactatiekundige in

ling goed op gang. Om deze te bevorderen, kun je vezelrijk

Emoties

eten. Je kraamverzorgende kan je tips geven. Zij zal ook

Wel eens gehoord van ‘kraamtranen’? De meest vrouwen

regelmatig naar je stoelgang vragen, om een goed beeld

hebben daar rond de vierde dag na de bevalling last van. De

van je herstel te krijgen.

spanning rondom de geboorte ontlaadt zich in een goede

Borsten en stuwing

de
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te roepen. Dit overleg kan telefonisch plaatsvinden, maar
in sommige gevallen komt de lactatiekundige bij jou thuis.

huilbui. Logisch, want een bevalling is een ingrijpende

Keizersnede

gebeurtenis. Zeker bij een eerste kindje komen er veel

Een geboorte kan ook plaatsvinden via een keizersnede,

nieuwe indrukken op je af en je kunt je onzeker voelen.

ofwel sectio caesarea. Je hebt dan een wond in de buik-

Je borsten zullen na de bevalling gespannen aanvoelen.

Daarbij zorgt de veranderde hormoonhuishouding ervoor,

wand en mag meestal pas na een paar dagen het zieken-

Dit heet stuwing en wordt veroorzaakt door hormonale

dat je je emotioneel uit evenwicht voelt. Je kraamver-

huis verlaten. Een keizersnede veroorzaakt niet alleen pijn,

veranderingen die je melkklieren aan het werk zetten.

zorgende schrikt hier niet van en zal jou en ook je gezin

maar ook vermoeidheid. Dit heeft ook te maken met het

Meerlingen

Je borsten produceren nu melk. Bij borstvoeding wordt

geruststellen.

feit dat je een ruggenprik of volledige narcose hebt gehad.

Niet één, maar twee of zelfs drie baby’s!

Het is dan ook belangrijk om voldoende te rusten. Vanwege

Leuk en tegelijkertijd dubbel zo veel werk. Vandaar dat

deze melkproductie verder aangemoedigd door de baby.
Hierdoor kun je na een paar dagen flink gezwollen borsten

Verloskundige

de buikwond krijg je het advies om de eerste vier tot zes

je via KZG extra kraamzorguren geïndiceerd kunt krijgen

hebben die ook pijnlijk aanvoelen. Een warm kompres geeft

In de kraamperiode krijg je regelmatig bezoek van je

weken na de operatie niet zwaar te tillen. De kraamver-

(volgens het landelijk indicatieprotocol). Een kraamver-

dan verlichting. Soms zijn de borsten zo gezwollen dat de

verloskundige. Uiteraard is ze benieuwd naar de baby, maar

zorgende is hier alert op en past de zorg hierop aan.

zorgende helpt met alle praktische werkzaamheden en

baby moeite heeft om de tepel in zijn mond te nemen. Dan

ze houdt daarnaast jouw herstel goed in de gaten. Ook

Daarnaast let zij extra op je geestelijke toestand. Een

ondersteunt je bij het vinden van een nieuw dagritme. En

kan het helpen om de eerste melk vast af te kolven door

wanneer je tijdens de zwangerschap alle controles in het

keizer-snede, zeker als deze ongepland was, kan veel

misschien heb je de hele kraamperiode in het ziekenhuis

voorzichtig met je vlakke hand in de richting van de tepel

ziekenhuis had, komt er in de kraamtijd thuis een verlos-

impact hebben. Na zes weken zal de gynaecoloog de

doorgebracht en lagen je baby’s in de couveuse. Afhanke-

te masseren. Je lichaam heeft een paar dagen nodig om

kundige op bezoek. Eventuele vragen kun je altijd stellen.

wond beoordelen tijdens de nacontrole.

lijk van je polisvoorwaarden kan er dan na thuiskomst nog

de melkproductie goed af te stemmen op de behoefte van

Zij of hij maakt sowieso een afspraak voor de nacontrole na

je baby. Is dat gebeurt, dan verdwijnt de stuwing vanzelf.

zes weken. Ben je bevallen onder toezicht van gynaecoloog,

Ook als je kunstvoeding geeft, zullen je borsten in eerste

dan zal deze waarschijnlijk de nacontrole doen.

couveusenazorg geregeld worden.

Couveusenazorg

instantie melk produceren. Je kunt dit wat tegengaan door

Soms moet de baby na de geboorte een paar dagen in de

een stevige bh aan te trekken.

couveuse of warmtekamer liggen. Nadat de baby weer
thuis is, kun je gebruik maken van deze couveusenazorg.

Borstvoeding

De kraamverzorgende komt dan bij je thuis en helpt je te

Tijdens de kraamperiode zal je kraamverzorgende je

wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ze zal je onder meer

begeleiden bij de borstvoeding en je verschillende

ondersteunen met de verzorging van de baby. Of je gebruik

dingen leren:

kunt maken van couveuse-nazorg hangt af van of en hoe
je aanvullend verzekerd bent. Indien gewenst kan één van

hoe kun je de baby aanleggen

onze medewerkers dit navragen bij je zorgverzekeraar.

hoe vaak moet je voeden (op verzoek)
wat zijn de signalen dat de baby wil drinken
	
hoe lang drinkt de baby
wanneer weet je dat de baby genoeg heeft
	
hoe voorkom je problemen
wat moet je doen bij problemen
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Moeder

Baby

Eten en drinken

Rust

De eerste uren

Met de bevalling heb je een topprestatie geleverd. Het is nu

Het klinkt misschien wat ouderwets, maar met rust en

Eenmaal los van de navelstreng starten allerlei biologische

De uitkomsten van deze observaties worden elke dag op-

zaak dat je daar zo snel mogelijk weer van herstelt. Dat doe

regelmaat bevorder je een snel herstel. Je kraamverzor-

processen in het lichaam van je baby. Hij of zij moet gaan

geschreven en vergeleken met vorige dagen. Aan de hand

je onder meer door voldoende te eten en te drinken. Tijdens

gende zal je daarom ook regelmatig waarschuwen om je

ademen! Het hartje pompt bloed rond. De longen nemen

van het overzicht dat zo ontstaat, kunnen jij en de kraam-

de kraamperiode zal de kraamverzorgende je daarbij helpen.

niet te druk te maken. Voel je je moe? Geef daar dan

zuurstof op en geven koolstofdioxide af. De maag en

verzorgende zien of de ontwikkeling en groei van je kindje

Je hebt minimaal twee liter vocht per dag nodig. Zeker als

gerust aan toe. Zeker als je nachten worden onderbroken

darmen zullen voedsel op gaan nemen en verteren.

goed verlopen. Bijzonderheden worden altijd aan de verlos-

je borstvoeding geeft is het belangrijk dat je regelmatig

door voedingsmomenten van de baby, is het belangrijk

De baby gaat ook zelf urine en ontlasting produceren.

kundige doorgegeven. De verzorging van de baby zal, met

drinkt. Qua voeding geldt hetzelfde als altijd: eet goed en

ook overdag bedrust te nemen. Slaap bijvoorbeeld lekker

ondersteuning van de kraamverzorgende, zoveel mogelijk

gevarieerd. Drie maaltijden per dag, waarvan het ontbijt de

met de baby mee. Als je last krijgt van het liggen in bed,

belangrijkste is. Zorg voor voldoende vezels en eet dagelijks

wissel dan af met zitten in een stoel, die je rug goed

Onderzoeken

door jou of je partner worden uitgevoerd. Uiteraard

twee stuks fruit en twee ons groente.

ondersteunt. Ga je uit bed of til je de baby op, denk dan

De eerste week na de geboorte wordt de gezondheid van

aan een goede houding: sta rechtop.

je baby grondig gecheckt. Na ongeveer vijf dagen komt de
screener van de GGD twee onderzoeken doen. De hielprik

Kraamzorgplan Kraamperiode

en adviezen.

en de gehoortest. Bij de hielprik wordt een klein beetje

Veilig slapen

bloed afgenomen en gecontroleerd op de aanwezigheid

Je baby zal een groot deel van de tijd slapend doorbrengen.

Tijdens je zwangerschap zijn, onder invloed van

van zeldzame ziektes. Door deze vroeg op te sporen,

Zorg daarom voor een veilige slaapplek. Onderzoek wijst uit

hormonen, het weefsel en de spieren van de bekken-

kunnen ze zo goed mogelijk worden bestreden. Ook krijgt

dat de kans op wiegendood kleiner is als de baby:

bodem zachter geworden. Op deze manier kon het

de baby een gehooronderzoek. Dit is een pijnloze test op

weefsel tijdens de geboorte van je baby gemakkelijk

eventuele aangeboren gehoorafwijkingen.

Oefeningen

18

begeleidt de kraamverzorgende je daarbij en geeft ze tips

uitgerekt worden. Om je lichaam na de bevalling weer in

bij jullie op de kamer slaapt
slaapt in een goed geventileerde ruimte

conditie te brengen, kun je een aantal oefeningen doen

het niet te warm heeft /te warm is toegestopt

om deze bekkenbodemspieren weer sterk te maken. Ook

Observeren

als je hechtingen hebt, kunt je voorzichtig oefeningen

Tijdens de kraamperiode zal de kraamverzorgende je baby

onder een dekentje of in een slaapzak slaapt

doen. Je kraamverzorgende kan hierover advies geven.

nauwlettend observeren. Zij leert je goed naar de baby te

niet in aanraking komt met rook

Het is zinvol om de eerste zes weken na de bevalling

kijken en samen controleren jullie of alle lichaamsfuncties

niet zwaar te tillen. Til je toch, span dan eerst de bek-

van de baby naar behoren werken. Hierbij wordt gelet op

kenbodem- , buik- en bilspieren goed aan en til met een

bijvoorbeeld lichaamstemperatuur, gewicht, kleur, adem-

rechte rug. Stem beweging en rust op elkaar af.

haling, ontlasting, drinkgedrag en slaapgedrag.

op de rug ligt

Baby
Uiterlijk baby
Kort na de bevalling zit er wit huidsmeer op het babyhuidje.
Dit zorgt voor een natte en vettige glans. In de baarmoeder
beschermde de huidsmeer de baby tegen het vruchtwater
en ook buiten de baarmoeder is deze substantie goed voor
de huid. De kraamverzorgende zal je baby dan ook pas na
24 uur echt wassen. De huid kan de eerste dagen nog wat
vlekkerig zijn. Donkere baby’s hebben vaak zelfs blauwachtige vlekken op hun huid. Deze trekken vanzelf weg.
Als gevolg van veranderingen in de hormoonhuishouding,

de
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Temperatuur
Je baby kan zijn eigen lichaamstemperatuur nog niet goed

de 3200 en 3800 gram. Meisjes zijn vaak iets lichter dan

regelen. Het is daarom belangrijk deze nauwlettend in

jongens. Vervolgens valt de baby de eerste vier à vijf dagen

de gaten te houden, zodat je tijdig kunt bijsturen. Koude

af. Dit is normaal, de baby verliest nu namelijk meer vocht

handjes zeggen weinig, je kunt de temperatuur beter

dan dat hij met de voeding binnenkrijgt. Je kindje moet

controleren door aan de hals of het nekje van de baby te

eerst wennen aan het verteren van voedsel voordat hij

voelen. Deze moet ongeveer even warm zijn als je hand. De

weer op zijn of haar geboortegewicht terugkomt. Dit kan

kraamverzorgende zal tijdens de kraamperiode tweemaal

mogelijk twee weken duren.

daags met een thermometer de temperatuur van de baby
opnemen.

kan de baby ook last krijgen van opgezette talgkliertjes,
pukkeltjes of opgezette borstjes. Ook dit gaat vanzelf over.

Warm of koud
36,5 en 37,5 graden. Enkele tips: Als de temperatuur tussen

De vorm van je baby’s hoofd kan nog veranderen. Vaak

Je hoeft je geen zorgen te maken over de gele kleur, deze

de 36,5 en 36,7 graden is, doe de baby dan een mutsje op

is deze door de geboorte wat vervormd. De fontanellen,

trekt binnen een tot twee weken vanzelf weer weg. Extra

en verwarm zijn bedje voor met een kruik. Is de baby war-

de ruimtes tussen delen van de schedel, zijn aanwezig bij

aanleggen, als je borstvoeding geeft, helpt. De afvalstoffen

mer dan 37,2 graden, dan kun je hem minder warme kleding

alle pasgeboren baby’s en geven het hoofdje voldoende

worden dan sneller met de ontlasting afgevoerd. De kraam-

aantrekken. Controleer na een uur nogmaals de temperatuur

flexibiliteit om door de nauwe geboortegang te gaan. De

verzorgende houdt de kleur van de baby goed in de gaten.

om te kijken of deze gestegen of gezakt is.

fontanellen voelen als twee zachte plekken op het hoofdje.

Als de gele kleur erg duidelijk is, vraagt ze de verloskundige

Ze sluiten zich vanzelf.

er naar te kijken. De baby wordt in sommige gevallen een

Een blanke baby heeft, als het goed is, een blozend roze

paar dagen ‘onder de lamp’ in het ziekenhuis gelegd. In dat

Gewicht

geval wordt eerst een bloedtest gedaan.

De kraamverzorgende controleert dagelijks het gewicht
van je baby om een goed beeld van zijn ontwikkeling te

huid. Ook donkere baby’s worden geboren met een lichte

Voorkeurshouding

huidskleur. Pas enkele dagen na de geboorte gaat de huid

Als baby’s op hun rug liggen, hebben zij vaak de neiging

zijn natuurlijke pigment produceren en wordt de baby

om hun hoofdje steeds naar dezelfde kant te draaien. Als

donkerder. Eventuele vlekken trekken meestal vanzelf weg.

gevolg hiervan kan het hoofdje aan een kant afplatten. Je
kunt een voorkeurshouding voorkomen door:

Geel zien
Je baby kan twee tot drie dagen na de geboorte geel gaan
zien. Dit komt doordat de lever die de galkleurstof (het
afvalproduct van rode bloedcellen) moet afbreken, nog niet
optimaal functioneert.

als de baby op zijn rug ligt, zijn hoofdje voorzichtig links
	
en rechts te draaien
de baby, onder toezicht, even kort op zijn buik en zij
	
laten te liggen (niet in bed)
de baby met je handen onder zijn hoofdje en billen op
	
te tillen uit bed
bij het geven van kunstvoeding afwisselend op de
	
linker- en rechterarm het flesje te geven
de baby recht op het aankleedkussen te leggen tijdens
	
de verzorging
het bedje af en toe te draaien, zodat de lichtval wisselt
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Door een kruik in de wieg te leggen, kun je de slaapplek van
de baby voorverwarmen. Zorg wel dat dit veilig gebeurt:

De juiste waarde van de lichaamstemperatuur ligt tussen

Fontanellen

Kleur

Kruik

krijgen. De meeste kinderen wegen bij de geboorte tussen

laat de dop van de kruik naar beneden wijzen
	
leg de kruik tussen twee dekentjes in
	
leg de kruik bij de voetjes met de dop naar beneden
	
laat een opening ter grootte van je hand
	
tussen baby en kruik

Baby
Ademhaling

Voeding

Dagelijkse verzorging

Na de geboorte moet je baby helemaal op eigen kracht

Overleg met je kraamverzorgende hoe vaak en op welke

Verschoon je baby regelmatig. Door vaak een nieuwe luier

gaan ademhalen. Zijn ademhalingssysteem is echter pas

momenten je kindje wordt aangelegd of de fles krijgt. Een

te geven, houdt je de huid zo schoon en droog mogelijk. Dit

ongeveer vier maanden na de geboorte helemaal af. In de

baby heeft gemiddeld om de drie à vier uur voeding nodig.

is de belangrijkste manier om luieruitslag te voorkomen.

tussentijd lijkt de ademhaling van je baby misschien wat

Het beste is te voeden op verzoek, dus als je baby er om

Deze uitslag zorgt voor pijnlijke, rode billetjes. Bovendien

vraagt. Het is belangrijk om goed op voedingssignalen

is er lastig vanaf te komen. Voorkomen is dus beter dan

te letten en regelmatig voeding aan te bieden.

genezen! Ook in de liezen, knieholtes, onder de oksels, kin

Je kraamverzorgende zal je helpen deze voedingssignalen

of achter de oortjes kunnen rode smetplekken ontstaan.

te herkennen. Houd de baby na het voeden nog even

Houd daarom ook hier de huid goed schoon en droog.

rechtop om hem een boertje te laten doen. Kijk voor meer

Droog de baby na zijn badje altijd zorgvuldig deppend af.

informatie over borst- en kunstvoeding in de bijlagen

Vraag je kraamverzorgende gerust om dit de eerste keer

van dit Kraamzorgplan.

voor te doen. Zij zal je laten zien hoe je het navelstompje

de
Tip van rgende:
erzo
kraamv aby zoveel moge-

onregelmatig. Niets om je zorgen over te maken, het ritme
komt vanzelf.
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Benauwdheid
Pasgeboren baby’s hebben soms last van plotselinge
benauwdheid. Dit is meestal het gevolg van een slokje
vruchtwater dat ze binnengekregen hebben tijdens de
bevalling. Raak niet in paniek, maar kijk goed hoe de

het beste kunt verzorgen. De navel wordt in de kraam-

kraamverzorgende dit oplost. Zij houdt de baby rechtop of

Spugen

op zijn zij en klopt op zijn rug. Een andere manier is om de

Het zal ongetwijfeld voorkomen dat de baby een mondje

baby voorzichtig op zijn buik te leggen en krachtig over de

melk teruggeeft. Bij veel pasgeboren baby’s loopt na het

rug naar de nek toe te wrijven. Dan loopt het vruchtwater

voeden een beetje melk uit de mond. Dit kan gebeuren bij

uit het mondje. Door de baby even te laten huilen, gaat hij

zowel borstvoeding als kunstvoeding. Het kindje zit dan zo

daarna vaak beter ademen. Wrijf bijvoorbeeld even stevig

Urine

onder zijn voetjes.

Naast de ontlasting houdt de kraamverzorgende ook het
aantal plasluiers in de gaten. Hieraan kan zij zien of de baby

Ontlasting

genoeg drinkt en of de nieren goed functioneren. De eerste
dagen heeft de baby vaak maar twee of drie natte luiers.

Door in de vieze luiers van je baby te kijken, zie je of je

Na de derde dag loopt dit op naar zes tot acht. Wellicht

kindje voldoende voeding binnenkrijgt. Je kraamverzor-

tref je in het begin een oranje neerslag in de luier aan. Dit

gende weet waarop je moet letten. De ontlasting van je

zijn uraten, ofwel gekristalliseerde urinezouten. Bij meisjes

baby zal de eerste dagen haast zwart van kleur en teer-

komt soms pseudo-menstruatie voor. Er zit dan wat bloed

achtig zijn. Dit is meconium, een mengsel van vruchtwater,

of slijm in de luier. Dit gaat vanzelf over.

afvalstoffen en celmateriaal. Daarna wordt de ontlasting
steeds lichter van kleur, tot deze lichtbruin of geel is. Bij
borstvoeding is de frequentie van de ontlasting erg wis-

Vermoeidheid

selend. In het begin kan de baby na vrijwel elke voeding een

Tekenen die op vermoeidheid kunnen wijzen:

poepluier hebben, later neemt dit af naar eens per dag of
om de paar dagen. Baby’s die kunstvoeding krijgen, hebben

geeuwen

meestal vlugger een regelmatige stoelgang.

bleek worden
in de oogjes wrijven
aan de oortjes friemelen
wegkijken
jengelen

22

Kraamzorgplan Kraamperiode

vol, dat er gewoonweg niks meer bij kan. Een andere
oorzaak kan een te groot of te klein gat in de speen zijn.

periode dagelijks gecontroleerd. Na een paar dagen droogt
het stompje in en wordt het zwart van kleur. Daarna zal het
vanzelf loslaten en afvallen.

Baby
Luier verwisselen
De baby verschonen, stap voor stap:
1 	leg een schone luier, billendoekjes

en eventueel billenzalf klaar
2 	
leg je baby op het aankleedkussen
3 	
haal de sluitstrips van de oude luier los

de
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4 	 poets met een billendoekje de billen

prettig voelt. Hij kan zich alleen voelen, moe zijn of honger
of pijn hebben. Na een tijdje zul je de verschillende huiltjes
van je baby leren kennen en gericht kunnen reageren.
Troosten kan natuurlijk altijd. Wanneer de baby dicht bij je
is, zullen jouw stem, hartslag en geur hem een vertrouwd
gevoel geven.

Rust en regelmaat
De meeste baby’s hebben baat bij een gezonde afwisse-

en liezen schoon

ling van slapen en waken. Bied je kindje steeds dezelfde
slaapplek aan. Waarschijnlijk zal het zijn wiegje of bedje

5 	
veeg van voor naar achteren

gaan herkennen en met minder problemen in slaap vallen.
6 	
trek voorzichtig de vieze luier onder de baby

Probeer het aantal prikkels te beperken als de baby wakker

vandaan en vouw deze dicht
7 	
schuif de schone luier onder de babybillen,

met de sluitstrips onderop
8 	
haal de luier tussen de beentjes door
9 	
vouw de bovenkant van de luier onder

het naveltje naar binnen
10 	
laat deze goed aansluiten op het buikje
11 	
maak de sluitstrips open en plak deze

bovenop dicht

Slapen

is. Goede kans dat hij de rust van zijn omgeving overneemt.
Het komt voor dat televisie, uitstapjes en veel kraamvisite

Rust is belangrijk voor de baby, maar er zijn geen vaste

de baby onrustig en huilerig maken. De kraamverzorgende

regels over hoeveel slaap hij of zij nodig heeft. Gemiddeld

zal samen met jou kijken op welk ritme jouw baby het beste

slaapt een baby van een paar weken oud twaalf tot vijftien uur

reageert. Het is in elk geval belangrijk om je baby bij de

per etmaal. Een eigen, veilige slaapplek is dan ook belangrijk.

eerste tekenen van vermoeidheid in zijn bedje te leggen, zo

Leg de baby bij jullie op de slaapkamer (rooming-in).

leert de baby zelf in slaap te vallen. Een baby die uit zichzelf

Zorg voor een slaapkamer die goed geventileerd is en waar

in slaap valt, voorziet vaker in zijn eigen slaapbehoefte en

het ongeveer achttien graden is. Kies voor een bedje met

wordt dus uitgerust wakker. Sommige baby’s hebben een

een harde bodem waarop een stevig matras ligt. Hoofd

huilmoment nodig om de overgang naar de slaap te kunnen

beschermers, kussens en knuffels kunnen gevaarlijk zijn,

maken.

want deze belemmeren de luchtcirculatie rond de baby.
Gebruik geen dekbed, maar kies voor een laken en dekens.
Gaat de baby meer bewegen, kies dan voor een slaapzakje.
Kleed je baby niet te warm als hij gaat slapen en maak het
bedje ‘laag’ op: de voetjes van de baby moeten tegen het
voeteneind liggen. Je baby slaapt het veiligst op zijn rug.

Darmkrampjes
De kans is groot dat je baby last heeft van darmkrampjes

Huilen
De ene baby huilt meer dan de andere. Met zes weken kan

als hij fel huilt en zijn beentjes daarbij optrekt. Na vier
maanden nemen deze vervelende krampjes af. Tot die tijd
kun je het ongemak verlichten door:

dat drie tot vier uur per etmaal zijn. Na drie tot vier maanden wordt het huilen meestal minder. Het is heel normaal
dat je zelf onrustig wordt van babygehuil. Heb je het gevoel
dat je baby wel erg veel of vaak huilt, neem dan eens de tijd
op. Het doordringende geluid lijkt namelijk vaak langer te
duren dan werkelijk het geval is. Twijfel je, vraag dan advies
aan je kraamverzorgende. De meeste baby’s hebben een
bepaald moment van de dag waarop ze meer huilen dan
gebruikelijk, vaak zonder duidelijke oorzaak. Huilen is voor
een baby de enige manier om te tonen dat hij zich niet

de baby te troosten
voorzichtige fietsbewegingen met de beentjes
	
te maken
de baby met zijn buikje op je onderarm te leggen
	
(en zijn hoofd in je elleboogholte)
met de klok mee over zijn buikje te wrijven
	
de baby een warm badje te geven
de baby tijdens het voeden meer rechtop te houden
	
en over zijn rug te wrijven
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Ontzwangeren
De kraamperiode is geleidelijk afgebouwd en je staat op het punt het roer weer over te nemen.
Tenminste, dat wordt van je verwacht. Maar je bent niet meteen de oude en bovendien is de
gezinssituatie flink veranderd. Neem vooral de tijd om je dagindeling aan te passen en te wennen
aan de nieuwe situatie.
Misschien heb je wel eens gehoord van de uitspraak:
‘negen maanden op en negen maanden af’. Vaak klopt dit
wel. De tijd die je lichaam en psyche nodig hebben om te
herstellen van zwangerschap en geboorte loopt van negen
maanden tot een jaar. Dat is een stuk langer dan de paar
weken zwangerschapsverlof die je nog over hebt. Probeer
daarom de komende maanden extra te letten op goede
voeding, beweging en rust. Zorg goed voor jezelf!
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Moeder
Afsluiting kraamzorg

Vruchtbaarheid

Voordat de kraamverzorgende vertrekt, bespreken jullie

Na de bevalling ben je snel weer vruchtbaar. Het feit dat

de komende periode. Je moet de baby in gaan passen in

je borstvoeding geeft of nog niet menstrueert, geeft geen

je dagelijkse ritme. Hoe ga je het huishouden vanaf nu

de
Tip van rgende:
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bijvoorbeeld organiseren? Hoe geef je eventuele oudere
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dag een uurtje rust sterk aan te raden. Je krijgt tips en
adviezen mee en de laatste formulieren worden ingevuld.
De observatie- en invullijsten van de kraamperiode mag je
houden. Kraamzorg Zuid-Gelderland draagt jouw gegevens
en die van je baby over aan de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD (het consultatiebureau). De kraamverzorgende en jouw gezin nemen afscheid van elkaar. Dit kan
emotioneel zijn; je hebt tenslotte een intensieve tijd met
elkaar gedeeld.

Lichaam
Na de bevalling duurt het vaak een tijdje voor je je weer de
oude voelt. Logisch, want je lichaam heeft nogal wat meegemaakt. Daarbij komt dat veel baby’s de eerste maanden

de
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Vergeet

ook ’s nachts wakker zijn en gevoed willen worden. Met als
gevolg voor jou: slaapgebrek. Dit kan je behoorlijk opbreken
en staat een snel herstel in de weg. Ontzwangeren gaat dan
ook vaak gepaard met uiteenlopende lichamelijke klachten.
Als je het gevoel hebt dat de klachten problemen worden,
neem dan contact op met de huisarts of verloskundige.
Trek sowieso aan de bel als je je ongerust maakt.

Psyche

Klachten

Naast het lichamelijke herstel spelen ook praktische en

Tijdens het ontzwangeren kun je:

emotionele zaken een rol. Onzekerheid over het
ouderschap komt vaak voor en is niet prettig. Gelukkig gaat

moe zijn

dit weer over. Je raakt vanzelf gewend aan de aanwezig-

slecht slapen

heid van je baby en de verzorging die hij nodig heeft.

snel geïrriteerd raken

Daarnaast duurt het even voor je hormoonhuishouding

hoofdpijn hebben

weer in evenwicht is. Bedenk dat je door vermoeidheid

rugpijn hebben

minder kunt hebben. De ‘roze wolk’ kan uitblijven. Je hebt

vergeetachtig zijn

lang naar dit kindje verlangd, maar bent niet zo gelukkig als

concentratieproblemen hebben

je je had voorgesteld. Dit is niet vreemd. Probeer er over te

somber en huilerig zijn

praten met je partner en neem als het even kan, tijd voor

haaruitval hebben

jezelf.

geen zin hebben in seks
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garanties. Denk dus tijdig na over anticonceptie en overleg
met je verloskundige wat in jouw situatie de beste vorm
van anticonceptie is. De ‘normale’ pil bijvoorbeeld beïnvloedt
de borstvoeding negatief. De eerste menstruatie kan, als
je borstvoeding geeft, lang uitblijven. Soms wel een aantal
maanden. Bij kunstvoeding duurt het ongeveer zes weken
voordat je weer menstrueert.

Roken
Rook niet in de buurt van de baby of binnen in huis.
Tabaksrook is voor baby’s erg gevaarlijk en kan wiegendood
veroorzaken. En kinderen die in hun eerste twee levensjaren veel meeroken met hun ouders hebben vaker
luchtwegaandoeningen, middenoorontstekingen en
eczeem.

Baby
Verzorging
Tijdens de kraamperiode heeft de kraamverzorgende je

billenzalf. Spruw is een schimmelinfectie van het mondslijm-

Tijdens de controles volgen een arts en een verpleeg-

geleerd hoe je de baby verzorgt. Doe rustig aan. Je baby

vlies. Je ziet witte vlekjes in het mondje van de baby die

kundige de groei en ontwikkeling van je baby. Ze meten

vindt een badje bijvoorbeeld heerlijk, maar je kunt ook best

je niet weg kunt vegen. Als gevolg van spruw heeft de

een dag overslaan. Gebruik in ieder geval zo min mogelijk

baby pijn in zijn mondje en huilt hij misschien wat meer.

zeepproducten; hiervan droogt het gevoelige babyhuidje

Bovendien kun jij, als je borstvoeding geeft, pijnlijke tepels

snel uit. Het neusje en de oren kun je schoonmaken met

krijgen. Spruw gaat niet vanzelf over; je moet dus contact

een natgemaakt, opgerold watje. De oogjes maak je al-

opnemen met de huisarts. Je kunt de baby extra troosten.

leen schoon als deze ook echt vies zijn. Gebruik hiervoor

En je kunt hygiënemaatregelen treffen door beddengoed

gewoon kraanwater en poets altijd van buiten naar binnen,

en spuugdoekjes te wassen op zestig graden.

dus naar de neus toe. De eerste zes weken hoef je nog geen
nageltjes te knippen. Deze nageltjes zijn nog erg zacht en u

de
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onder meer het gewicht, de lengte en de hoofdomtrek en
bekijken wat je baby allemaal al kan. Op het consultatiebureau krijgt je baby ook lichamelijke onderzoeken en
inentingen. Er is alle ruimte om vragen te stellen over de
ontwikkeling van je kind en de opvoeding ervan.

Vervoeren
Je kunt je baby al snel na de geboorte in een maxi-cosi

scheurt gemakkelijk te veel af. Krabt je kindje zichzelf, dan

Koorts

kun je de nageltjes voorzichtig vijlen met een kartonnen

Wanneer je de baby erg warm vindt aanvoelen, kun je met

vijltje.

een thermometer de temperatuur opnemen. Een temperatuur

uur per dag. Na zes weken is het ruggetje sterker en mag de

van boven de 37,2 graden is voor een baby te hoog. Kleedt

baby langer in de maxi-cosi liggen. Een draagdoek is vanaf

je baby dan wat minder warm en neem na een uur nog-

het begin geschikt. Na ongeveer zes weken is het hoofdje

Kwaaltjes

vervoeren. De eerste zes weken mag je baby hier maximaal
een uur achter elkaar in liggen, met een maximum van twee

maals de temperatuur op. Houdt je baby verhoging (tussen

van je baby stabiel. Vanaf dat moment kan de baby ook

Nu de kraamverzorgende niet meer bij je thuis komt, ben je

de 37,3 en 37,9), neem dan contact op met de huisarts.

langer in een draagzak vervoerd worden. Je draagt de baby

misschien wat onzeker en kun je twijfelen of alles wel goed

Zeker bij baby’s jonger dan twee maanden is het belangrijk

gaat met uw baby. Vertrouw op je gevoel. Bij twijfel kun je

om in het geval van koorts (38 graden bij baby’s!) vlug hulp

Naar buiten

het consultatiebureau of de huisarts bellen. Enkele kwalen

in te schakelen.

Je baby mag mee naar buiten, zodra hij zichzelf op

daarin op je lichaam. Kleed je kindje in dat geval niet te warm
en doe ook je eigen jas niet over de draagdoek of -zak.

die regelmatig voorkomen bij pasgeborenen zijn luieruitslag

temperatuur kan houden. Let wel op de weersomstandig-

en spruw. Bij luieruitslag is het belangrijk de baby vaak te

heden. Bij nat, guur en winderig weer kun je beter binnen

Bewegen

verschonen. Ook kun je de rode plekken insmeren met

blijven. Kou hoeft geen probleem te zijn mits je de baby

Bewegen is voor je baby belangrijk om gezond groot te

goed aankleedt. Help je baby om goed op temperatuur te

worden. Door te bewegen en te spelen leert je kind zichzelf

blijven door hem een mutsje op te zetten en een jasje aan

en de wereld kennen. Bewegen is het begin van omrollen,

te trekken. Over het algemeen geldt dat je de baby één

hoofd optillen, zitten, kruipen, staan en lopen. Blijf er altijd

laagje meer aantrekt dan je zelf aanheeft. Kleed de baby in

bij als je kind aan het bewegen is.

de winter dus niet te warm! Tijdens zomerse dagen moet je
oppassen dat je baby geen zon direct op het blote hoofdje
krijgt. Gebruik echter geen doek over de kinderwagen.
Hierdoor kan het veel te heet worden in de kinderwagen.
Maak gebruik van een parasol.

Prikkelreductie
Zonder dat je erbij stil staat, kan je kindje onrustig worden

Consultatiebureau

van teveel prikkels in zijn omgeving. Vermijd daarom liever:
mechanisch speelgoed

Elk kind wordt automatisch aangemeld bij de Jeugd-

veel uitstapjes

gezondheidszorg, het consultatiebureau. Er zal contact met

veel bezoek

je worden opgenomen om een afspraak voor een huisbezoek

radio en televisie

te maken. Tijdens dit bezoek bespreekt een verpleeg-

voortdurend vermaak

kundige allerlei zaken met je rondom de baby. Ook ontvang

slapen in de box

je het groeiboekje waarin je de ontwikkeling van je kindje
kunt bijhouden. Na ongeveer vijf weken zal je baby voor zijn
eerste controle op het consultatiebureau worden verwacht.

de babygym voor baby’s jonger dan drie maanden
	
gebruik van wipstoeltje of maxi-cosi buiten de
	
voedingsmomenten
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Bijlagen
Borstvoeding
Kunstvoeding
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Borstvoeding
Eerste borstvoeding

Houding

Vlak na de geboorte is het meest ideale moment om de

Je baby heeft honger als hij onrustig slaapt, ontwaakt,

Je kunt zowel liggend als zittend voeden. In het begin moet

aan de tweede borst beginnen. Een volledige voeding duurt

baby voor het eerst aan te leggen. Je baby ligt dicht tegen

zoekt met het mondje, smakt of op z’n vuistje sabbelt. Ligt

je misschien even zoeken naar de meest comfortabele

gemiddeld een half uur.

je aan, huid-op-huid. De meeste baby’s zijn dan alert en

de baby bij jou op de kamer dan mis je deze signalen niet.

houding. Wisselen van houding is goed voor het leeg-

gaan actief op zoek naar de borst. De kraamverzorgende
zal helpen bij het aanleggen. In de meeste gevallen zal de

drinken van de verschillende melkkanaaltjes. Zorg dat je

baby de borst pakken en drinken, maar soms is het alleen

Aanleggen

zoeken en likken. Je brengt ook dan de borstvoeding op

Voor de meeste moeders en baby’s is het aanleggen in

gang. Deze eerste melk, colostrum, is geel of romig van

het begin wat onwennig, maar met wat tijd en oefening

kleur en bevat belangrijke afweerstoffen voor de baby.

gaat het snel goed. Het is belangrijk om een ontspannen

ontspannen ligt of zit. De baby ligt dicht tegen je aan met

Toeschietreflex

het hoofdje en lijfje in één lijn, buik tegen buik. Eventueel

De toeschietreflex haalt als het ware je borsten ‘van slot’.

kan het prettig zijn om je voeten hoog te leggen als je zit.

De spiertjes rondom de melkcellen ontspannen zich,
waardoor de melk naar buiten sijpelt. In het begin merk je
hier waarschijnlijk niks van, maar later kun je een tintelend

houding aan te nemen. Wanneer je zachtjes over het

Drinken

wangetje van uw baby aait, zal hij die richting op kijken.

Je begint elke voeding met de borst die de keer daarvoor

de baby omstreeks een voedingsmoment begint te huilen.

Kietel vervolgens met de tepel over zijn lipjes of over het

als laatste gegeven is of waar toen niet uit gedronken is.

Wanneer de baby aangelegd is, kun je druppeltjes melk

De eerste dagen wordt de baby aangelegd als hij honger

gebied tussen zijn mondje en neus. De baby opent dan

Als de baby goed is aangelegd, doet het drinken geen pijn.

zien in zijn mondhoekjes. Je weet dan dat de baby kan gaan

heeft of tenminste elke twee à drie uur. Je geeft borst

waarschijnlijk zijn mondje. Om goed te kunnen drinken

Hij mag dan drinken zolang hij wil. Zorg dat de baby je borst

drinken. De toeschietreflex heeft effect op beide borsten.

voeding op verzoek. Borstvoeding is een proces van vraag

moet de baby een grote hap nemen en de tepel en een

goed leegdrinkt. Alleen op die manier krijgt hij na een paar

De linkerborst gaat lekken als de baby uit de rechterborst

en aanbod; hoe vaker je de baby aanlegt, hoe meer melk

groot deel van het tepelhof in zijn mondje nemen. Het

minuten ook de vette en energierijke melk binnen. Af en

drinkt en omgekeerd. Houd dus altijd een spuugdoekje bij

je zult produceren. Al gauw meldt de baby zich iedere drie

tongetje is naar beneden, het onderlipje naar buiten

toe zal de baby even stoppen met drinken om een korte

de hand of leg een zoogkompres in je bh.

à vier uur, waarbij hij snel een eigen ritme krijgt. Eén keer

gekruld. Als het drinken pijn doet bij jou, kan dit een teken

adempauze te nemen. Vervolgens drinkt hij weer door tot

per etmaal, bijvoorbeeld ’s nachts, mag er maximaal vijf uur

zijn dat de baby niet goed is aangelegd. Druk dan zachtjes

hij helemaal tevreden is of de andere borst wil. Soms valt de

tussen de voedingen zitten. Geef je borstvoeding, gebruik

met je pink in de mondhoek van de baby, tussen de kaakjes.

baby in slaap. Dan is het handig om bij het wisselen van de

Regeldagen

de eerste weken dan geen fopspeen. Zo’n speen zorgt er

Je verbreekt dan het vacuüm en de baby laat los. Probeer

borst een schone luier te geven. Hij zal dan weer enthousiast

Vaak zo tussen de tiende en de veertiende dag, vervolgens

namelijk voor dat de zuigbehoefte van je baby bevredigd

het nogmaals.

Frequentie

gevoel in je borsten of tepels voelen wanneer bijvoorbeeld

na zes weken en dan weer na drie maanden hebben baby’s

wordt, waardoor hij minder om voeding zal vragen. Het

vaak een zogenaamde ‘regeldag’. Je baby is dan onrustig

is belangrijk dat je de baby bij je op de kamer laat slapen.

en huilerig en wil constant drinken. Tijdens de regeldagen

Leg hem in zijn eigen bedje of in een wieg. Dit noemen we

moet de hoeveelheid borstvoeding aangepast worden aan

‘rooming-in’. Door dichtbij je baby te zijn, neem je zijn voe-

de veranderde voedingsbehoefte van je baby. De baby

dingssignalen gemakkelijker waar en kun je snel reageren.

groeit simpelweg en heeft daarom meer melk nodig. Door

Zorg dagelijks voor huid-op-huid contact met je baby.

je baby op die momenten vaker aan te leggen, zullen jouw
borsten zich aanpassen en meer gaan produceren. Na een
aantal dagen is je baby weer tevreden.

Aanleggen
Je baby is goed aangelegd als:
de buik van de baby tegen jouw buik ligt

Genoeg voeding
Je lichaam stemt de samenstelling en hoeveelheid melk

het mondje wijd open is en de onderlip naar buiten
	
gekruld

feilloos af op de behoefte van je baby. De volgende signalen

de tepel en de tepelhof grotendeels in het mondje
	
zitten

binnenkrijgt. De baby:

de tong, onder de tepel, over de onderkaak ligt
	
de kin, lippen en het neusje licht tegen je borst drukken
	
de onderkaak op en neer beweegt
de wangetjes bol zijn
slikgeluidjes te horen zijn

34

Kraamzorgplan Bijlagen

wijzen er op dat je baby waarschijnlijk voldoende voeding

maakt een tevreden indruk
	
produceert zo’n zes, flink natte, plasluiers per
	
vierentwintig uur
is alert als hij wakker is
	
groeit
	

Borstvoeding

Kunstvoeding

Kolven

Tepelkloven en borstontsteking

Genoeg voeding

Het geven van de fles

Als het aanleggen nog niet zo goed lukt of wanneer je

Borstvoeding geven hoort geen pijn te doen. Misschien dat

Elke baby heeft zijn eigen ritme. In overleg met de kraam-

Een voordeel van kunstvoeding is dat ook je partner of

(tijdelijk) gescheiden bent van je baby, biedt kolven een

het de eerste dagen wat ongemakkelijk is, vooral tijdens het

verzorgende stel je de voedingstijden en de hoeveelheid

kinderen een flesje kunnen geven. Gemiddeld duurt een

uitkomst. Kolven kan op drie verschillende manieren

eerste aanzuigen van de baby. Nadat de spiertjes van de

voeding vast. Ook kunstvoeding wordt op verzoek gegeven.

voeding een kwartier tot een half uur. Als de voeding

gebeuren: met een elektrische kolf, een handkolf of met

tepel ietwat opgerekt zijn, wordt de gevoeligheid minder.

Afhankelijk van het gewicht van de baby, krijgt hij om de

veel korter of veel langer duurt, is het gat in de speen

de hand. Kolf je om meer melk te krijgen of ben je van je

Blijft het pijn doen, ga dan na wat er aan de hand is.

twee tot vier uur een zorgvuldig afgemeten hoeveelheid

misschien te groot of te klein. Geef je kind veel aandacht

baby gescheiden, kolf dan elektrisch en dubbelzijdig. Ook

Misschien heb je last van tepelkloven. Dit zijn kleine

kunstvoeding. De eerste dag is dat meestal tien millili-

als je de fles geeft. Neem hem lekker bij je op schoot en

aan kolven zul je moeten wennen, dus wees niet ongerust

scheurtjes in de huid van de tepel. Ze kunnen ontstaan

ter per keer en vervolgens zal de hoeveelheid iedere dag

zorg ervoor dat je ontspannen zit. Ook bij kunstvoeding

als er de eerste keren maar weinig melk komt. Wissel, als je

door niet goed aanleggen, huidirritaties of door een

worden verhoogd. Een gezonde baby met een normaal

is het van belang dagelijks huid-op-huid contact met

enkelzijdig kolft, van borst als de melkstroom vermindert of

schimmelinfectie. Tepelkloven verhogen de kans op een

lichaamsgewicht drinkt rond de tiende dag ongeveer

je baby te hebben. Dit ter bevordering van de hechting.

stopt. Door twee of drie keer te wisselen, haal je de meeste

borstontsteking. Voorkom tepelkloven door je borsten goed

honderd milliliter per keer. Op de verpakking van kunstvoe-

Houd bij het voeden steeds voldoende melk in de speen.

melk uit je borsten. Bij dubbel-zijdig kolven kun je een korte

te verzorgen. Houd ze schoon met water (geen zeep!) en

ding staan richtlijnen aangegeven, maar niet iedere baby

Je voorkomt hiermee dat de baby teveel lucht aanzuigt en

pauze inlassen en daarna weer verder gaan. Het is belangrijk

laat de tepels na elke voeding goed drogen. Eventueel kun

is hetzelfde en daarom zal ook niet voor iedere baby de

misschien buikpijn krijgt. Laat eventueel de baby tussen-

om schoon te werken. Was je handen voor elke kolfbeurt

je een druppeltje moedermelk op de tepels laten indrogen

voedingsbehoefte hetzelfde zijn. Als je baby laat merken

door boeren. Soms gaat de baby huilen na een voeding.

en maak de materialen na afloop goed schoon. Als je na

of ze insmeren met een dun laagje vette zalf. Als je je echt

dat hij echt genoeg gedronken heeft, stop dan

Waarschijnlijk is zijn zuigbehoefte dan nog niet bevredigd.

je zwangerschapsverlof weer gaat werken, is kolven een

ziek voelt, bestaat de kans dat je een borstontsteking hebt.

gewoon met voeden en gooi het restje weg. Als je kind

Overleg met je kraamverzorgende of je een fopspeentje

goede manier om je baby van borstvoeding te blijven voor-

Je hebt dan koorts en in de ontstoken borst is een harde

ouder wordt, krijgt hij steeds minder melkvoedingen.

kunt gebruiken.

zien. Je kunt de afgekolfde moedermelk invriezen en later

schijf te voelen en de huid is rood. Je doet er goed aan om

Met zes maanden heeft je kind bijvoeding nodig.

weer voorzichtig opwarmen.

veel te drinken en rust te houden. Blijf wel voeden of kolven
en neem snel contact op met de huisarts.

Vitamine D en K

Bereiding
Kunstvoeding maak je per keer klaar. Het is belangrijk dat je

Er wordt geadviseerd om baby’s die borstvoeding krijgen

hygiënisch werkt. Was dus vooraf je handen en zorg dat het

gedurende de eerste drie maanden dagelijks vitamine K te

aanrechtblad schoon is. Voor het klaar-maken van de kunst-

geven in de vorm van druppels. Vitamine K is onvoldoende

voeding volg je de gebruiksaanwijzing op het pak. Bereken

in de moedermelk aanwezig maar essentieel voor het

eerst hoeveel schepjes poeder en hoeveel (kraan)water

bloedstollingsproces. Vraag je verloskundige of huisarts

je moet afmeten om de gewenste hoeveelheid te krijgen.

bovendien naar de toediening van vitamine D. Deze

Verwarm het water tot 37 graden met behulp van een

vitamine moet je altijd extra toevoegen dus ook als je

flessenwarmer, een pannetje of de magnetron. Voeg

kindje kunstvoeding krijgt. Vitamine D wordt van de

het poeder toe en roer met een vork. Zo kun je goed

tweede week tot aan het vierde levensjaar aan kinderen

Borstverzorging

gegeven. Wanneer je (gedeeltelijk) overstapt op kunst-

Een borstontsteking is een pijnlijke kwaal waar je erg ziek

keer voordat je de fles geeft eerst de temperatuur

voeding, kan de dosering van vitamine K worden aangepast.

van kunt zijn. Neem voor een snel herstel de volgende

te controleren. Je doet dit door een paar drup-

De verpleegkundige van het consultatiebureau kan je

maatregelen:

peltjes kunstmelk op je handpalm of pols

hierover informeren.

te druppelen.
leg voor het voeden een warm kompres op de
	
pijnlijke plek
begin met voeden aan de ontstoken kant, tenzij dit
	
pijnlijk is: begin dan aan de andere kant, tot de
toeschietreflex
leg de baby aan, wijzend met het kinnetje naar de
	
pijnlijke plek toe
is het aanleggen te pijnlijk, kolf dan eerst wat melk af
	
laat de baby je borst goed leegdrinken
	
neem extra rust

36

Kraamzorgplan Bijlagen

controleren op klontjes. Wen jezelf aan om iedere

Kunstvoeding
Schoonmaken

Ontlasting

De fles klaarmaken

Je kunt het beste een aantal flessen op voorraad hebben,

Babyontlasting van kunstvoeding is vaak zalfachtig en van

Maak de ﬂes heel nauwkeurig en hygiënisch klaar.

zodat je altijd een schoon exemplaar kunt pakken. De fles

een bleekgele tot bruinige kleur. De structuur kan variëren

Doe je dat niet, dan kan je kind ziek worden. Stap voor stap:

en speen waarmee je gevoed hebt, moet je direct na het

van heel stevig tot dun. Zolang je baby zich prettig voelt en

voeden omspoelen met koud water. Daarna dienen ze

voldoende in gewicht aankomt, is dat geen probleem.

schoongemaakt te worden in een heet sopje of in de

In het begin kan je baby één tot wel zes keer per dag

afwasmachine op minimaal 55 graden. Zet de fles en de

ontlasting hebben. Wanneer het kindje ouder wordt,

speen vervolgens ondersteboven op een schone doek te

neemt de frequentie af tot één á twee keer per dag, met

drogen. Je kunt fles en speen goed schrobben met een

een minimum van één poepluier per twee dagen. Baby’s die

speciale flessenrager. Flessen uitkoken is niet nodig. Kies

kunstvoeding drinken, hebben over het algemeen vaker last

je ervoor dit toch te doen, ga dan als volgt te werk: doe de

van verstopping. Dit komt omdat kunstvoeding gemaakt is

flessen in een pan, voeg water toe en laat het geheel zeker

van koemelk en deze minder makkelijk verteerd wordt dan

drie minuten koken. De spenen en doppen één minuut

moedermelk. Houdt de verstopping aan, vraag dan aan je

kraan; Nederlands kraanwater is erg veilig en hoeft

meekoken. Spenen kunnen ongeveer zes weken gebruikt

kraamverzorgende, verloskundige of verpleegkundige van

niet eerst gekookt te worden

worden, daarna gooi je ze weg.

het consultatiebureau om advies.

1 	maak de plek waar je de ﬂes schoonmaakt,

goed schoon
2 	
was je handen
3 	
zorg dat de ﬂes schoon is
4 	
kijk op de verpakking voor de juiste dosering
5 	
gebruik voor het klaarmaken koud water uit de

6 	
meet de hoeveelheid leidingwater af in de fles

Boertje

Flesje geven

7 	
verwarm het flesje

Tijdens het drinken zuigt je baby lucht mee. Het is dus heel

Een fles geven duurt al snel een kwartier of langer. Probeer

8 	doe het voorgeschreven aantal afgestreken

normaal dat hij die lucht weer kwijt moet. Meestal laat hij

daarom een comfortabele houding aan te nemen. Wanneer

na de voeding een boertje, soms zit hem ook tijdens het

je rustig zit, zal je baby ook ontspannen en beter drinken.

drinken wat lucht dwars. De baby is dan onrustig en begint
soms zelfs te huilen. Na een boertje zal hij vaak weer verder
drinken. Sommige baby’s boeren snel en makkelijk, bij
andere moet je soms een paar minuten wachten of komt er
helemaal niets. Je kunt de baby helpen door hem rechtop
tegen je schouder te houden.

Overige adviezen:
leg een spuugdoekje onder de kin van je baby
	
zorg voor een halfliggende houding van de baby
	
ondersteun baby’s hoofdje in je elleboogplooi
	
wissel regelmatig van arm om een voorkeurshouding
	
bij de baby te voorkomen
controleer nog een keer de warmte van de voeding
	
houd de fles zo, dat de speen altijd vol is
	
	raak met de speen het gebied tussen mondje en neusje
aan, de baby zal dan makkelijker toehappen

schepjes poeder bij het water
9 	roer met een vork om poeder en water te mengen
10 	
controleer de temperatuur van de voeding op de

binnenkant van je pols
11 	
sluit de verpakking goed en bewaar de poedermelk

op een droge, koele plek
12 	is de temperatuur goed, geef de fles dan meteen

aan je kindje
13 	
laat je kindje niet langer dan een half uur drinken;

gooi overgebleven melk weg

laat de baby zelf de speen naar binnen zuigen
	de speen moet ver genoeg in het mondje zitten

Hoe lang moet je de fles in
de magnetron verwarmen?
een fles van 100 ml ongeveer
	
30 seconden op 600 Watt
een fles van 150 ml ongeveer
	
45 seconden op 600 Watt
een fles van 200 ml ongeveer
	
60 seconden op 600 Watt
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Kraamzorg Zuid-Gelderland
Adres:
Postbus 89
6500 AB Nijmegen

Telefoon:
Voor alle vragen bel 7 dagen per week
24 uur per dag: 024 - 309 48 00

Website:
www.kraamzorgzuidgelderland.nl

E-mail:
info@kraamzorgzuidgelderland.nl

Het werkgebied van Kraamzorg Zuid-Gelderland

Overbetuwe

Arnhem-Zuid

Beuningen
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Lingenwaard

Millingen aan de Rijn
West Maas en Waal

Maasdriel
Ubbergen
Kranenburg
Duitsland
Druten

Wijchen
Groesbeek

Nijmegen
Heumen

Wij bieden kraamzorg in de hele regio Zuid-Gelderland, het gebied tussen Arnhem en Nijmegen en een aantal gemeenten net
over de grens in Duitsland. Ook bieden wij kraamzorg in de gemeenten Cuijk, Grave, Mook en Molenhoek.
Kraamzorg Zuid-Gelderland B.V. maakt deel uit van Radboudumc.
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